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Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni internistycznych 

badań czynnościowych. Numer ogłoszenia: 157291 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 

 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki  informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia: 

10.11.2015r. do godz: 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.11.2015r. o godz: 12:00. 
 

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedziami 

udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić. 

 

Zadanie nr 3 - Aparat do pH-metrii przełyku z impedancją 

Pytanie: 

Pytanie 1 Dotyczy pkt. 26 oraz 29 tabeli – w  podpunkcie 26 tabeli Zamawiający napisał: „Sondy 

jednorazowe pH/impedancja, lokalizacja LES dla dorosłych, wielokanałowe 30 sztuk” a w podpunkcie 29: 

„Elektrody pH-impedancja, dostosowane do lokalizatora LES, jednorazowe, min 20 sztuk dla dorosłych, 

wielorazowe 2 szt.” . 

 

W związku z tym, że zapisy obydwu podpunktów częściowo się pokrywają, uprzejmie prosimy o określenie, 

czy Zamawiający wymaga zaoferowania: a) 30 sztuk sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych? b) 

20 sztuk sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych? c) 50 sztuk (30 szt. z podp. 26 + 20 szt. z podp. 

29) sond jednorazowych i 2 sztuk sond wielorazowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z podpunktem 29 :”Elektrody pH-impedancja, dostosowane do lokalizatora 

LES, jednorazowe, min 20 sztuk dla dorosłych, wielorazowe 2 szt.” 

Zamawiający dokonuje wykreślenia w wymaganych  warunkach  technicznych  załącznik nr 7  podpunkt 26. 

 

Zadanie 4 Polismonograf 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze rejestratora 200g? Powyższa wartość niewiele odbiega od 

oczekiwanej. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Instytut wymaga  zaoferowania rejestratora przenośnego , z 

mocowaniem wygodnym dla na pacjenta o masie poniżej 150g . 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o czasie rejestracji 16h? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o  16 h czasie rejestracji. 

 


