ISO 9001

Wałbrzych, 10.07.2018 r.
DZPZ-530-Zp/60/PN-51/18

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji
kardiologicznej z 2 stanowiskami treningowymi
treningowym – Zp/60/PN-51/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
post powaniu.
Pytania
Pkt. 4
Czy Zamawiający zgodzi sięę na niezależne
niezale ne programowanie parametrów treningowych dla każdego
ka
pacjenta w sposób ręczny
czny i z pośredni
pośrednią funkcją graficzną? Odp. Tak, Zamawiający
Zamawiaj
wyraża zgodę.
Pkt. 9
Proszę o udzielenie wyjaśnień,
ń, czy Zamawiaj
Zamawiający miał na myśli analizę z dwóch kanałów EKG, je
jeśli
tak, to czy Zamawiający
cy dopuści
dopuś analizę EKG z jednego kanału EKG? Odp. Analiza z dwóch
kanałów EKG. Nie dopuszcza analizy Ekg z jednego kanału. Lepsza analiza parametrów EKG
dla pacjentów
Pkt.11
Czy Zamawiający dopuści
ci system bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nało
nałożonych na siebie
zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści
ci system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych
rodzajów arytmii zapamiętywanych
tywanych w postaci zdarze
zdarzeń EKG? Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj
nie
dopuszcza. Lepszy nadzór medyczny i większe
wi
bezpieczeństwo
stwo dla pacjenta w trakcie
przeprowadzanego treningu.
Pkt. 15
Proszę o wyjaśnienie.
nienie. Czy Zamawiaj
Zamawiający ma na myśli możliwości podglądu
du wcześ
wcześniejszych treningów
wykonanych przez pacjenta z poziomu aplikacji treningowej, lecz po zakończeniu
zakończeniu treningu? Odp.
Tak.
Pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji wyświetlania
wy
planowanej wartości
ści mocy dla roweru i
rzeczywistej wartości
ci uzyskiwanej przez pacjenta? Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Lepsza
jakość monitorowanie przebiegu treningu dla pacjenta.
pacjenta
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Pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści
ci syst
system bez możliwość zakładania kart pacjentów przy uużyciu kart
chipowych NFZ? Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj cy nie dopuszcza. Karta chipowa NFZ daje łatwość
przechowywania, gromadzenia danych pacjenta.
pacjenta
Pkt. 27
Czy Zamawiający dopuści
ci wzmacniacz sygnału EKG 11-kanałowy, różnicowy,
nicowy, zabezpieczony przed
defibrylacją,, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń
zakłóce sieciowych 50 Hz.? Odp. Nie, Zamawiający
Zamawiaj
nie
dopuszcza. Monitorowanie jest z dwóch odprowadzeń
odprowadze EKG i wzmacniacz sygnału tez powinien
być 2-kanałowy,różnicowy,zabezpieczony
nicowy,zabezpieczony przed
prz defibrylacją.
Rowery rehabilitacyjne
Pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści
ci cykloergometry o mocy w zakresie 20
20-500 W? Odp. Tak,
dopuszcza.

Zamawiający

Pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści
ci cykloergometry z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.?
Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Rowery mogą być wykorzystane nie tylko dla pacjentów
kardiologicznych.
Pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści
ci cykloergometry z opcją
opcj obciążenie
enie pacjenta niezależne
niezale
od prędkości
pedałowania w zakresie 30 – 130 obr./min.? Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Rowery mogą
być wykorzystane nie tylko w treningach kardiologicznych.
kardiologicznych
Pkt. 10
Czy Zamawiający dopuści ergometr bez czytnika kart chipowych NFZ wykorzystany przy inicjalizacji
treningu, lub odczytu danych z kart chipowych NFZ?
NFZ Odp. Nie, Zamawiający
cy nie dopuszcza. Karty
chipowe NFZ potrzebne do prowadzenia lepszej dokumentacji pacjentów.
pacjentów
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