
Włocławek, dnia 25.11.2014 r.
 dot. ZP-5-2014

Wszyscy uczestnicy postępowania  pn. ,, Pierwsze wyposażenie nowej
siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”
ogłoszonego w BZP  w dniu 13.11.2014r.pod nr 374274  -  2014  oraz  na
stronie internetowej http://www.womp.wloclawek.pl i tablicy ogłoszeń
w/m

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH TREŚCI SIWZ

Zamawiający  –  Wojewódzki  Ośrodek  Medycyny  Pracy  we  Włocławku  –  zmienia  treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.), informuje o tych zmianach wszystkie zainteresowane Strony.

Zmiana 1:

Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 9 – Formularz Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych (…)
– Defibrylator

zastępuje się słowa:
Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 8 – Formularz Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych (…)
– Defibrylator

Zmiana 2
Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 9 – Formularz Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych (…)
– Defibrylator

zastępuje się słowa:
Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 9 – Formularz Parametrów Techniczno-Funkcjonalnych (…)
– Nosze medyczne składane w krzesełko

Poniżej  prawidłowe  formularze



Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 8
……………………………
   Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH
Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno
–funkcjonalnych.
Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być
wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić pełną obsługę serwisową.
Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego
aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie
zatytułowanej „Oferowane parametry”

·  Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry
graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny
„Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

Zadanie 8.  Defibrylator

L.p Opis parametru Wymagane parametry  Parametry oferowane

1.

Tryb działania –
Asynchroniczna defibrylacja
prądem dwufazowym CCI TAK

2.  Zakres energii – 140 – 360 J TAK

3.
 Czas ładowania – do 20
sekund TAK

4.  Metoda EKG – Einthoven II TAK

5.
 Impedancja Ciała Pacjenta –
23 -200 Ohm TAK

6.
 Częstość akcji serca – 30 –
300 na minutę TAK

7.
 Detekcja VF/VT – 7 – 12
sekund TAK

8.
 Wartość progowa VF – 200
μV TAK

9.
 Wartość progowa asystolii -
< 200 μV TAK

10.  Detekcja artefaktów TAK

11.
 Detekcja
kardiostymulatorów TAK

12.
 Przechowywanie danych:
karta pamięci CF TAK

13.
 Zapis danych i głosu: do 100
godzin TAK

14.  Oprogramowanie PC TAK



15.

 Zasilanie: Bateria, LiMnO2,
15 V, 2 Ah. Żywotność 3
lata. TAK

16.
 Liczba wyładowań – 100
(360 J) TAK

17.  Monitoring – 11 godzin TAK
18.  Warunki pracy: 0°÷50° C TAK

19.
 Warunki przechowywania -
-20÷70° C TAK

20.
 Wysokość x Szerokość x
Głębokość – 25 x 28 x 9 cm TAK

21.
 Waga bez baterii – około
2kg TAK

22.
 Jeden wieloczynnościowy
przycisk TAK

23.

 Bardzo szybki czas
gotowości pracy (poniżej 12
sekund) TAK

24.
 Wstrząsoodporna
konstrukcja TAK

25.
 Cykl 3 wyładowań poniżej
60 sekund TAK

26.
Gwarancja min 24 miesiące

TAK
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

Defibrylator Model – wpisać dokładną
nazwę handlową oferowanego
modelu

Nazwa producenta aparatu

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego
parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne,
w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik nr 1A do SIWZ Zadanie 9
……………………………
   Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO -FUNKCJONALNYCH
Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów techniczno
–funkcjonalnych.
Aparat winien być objęty gwarancją na cały okres obowiązywania umowy oraz winien być
wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić pełną obsługę serwisową.
Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego
aparatu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie
zatytułowanej „Oferowane parametry”

·  Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „Wymagane parametry
graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny
„Parametry oferowane” wyłącznie słowo „TAK”.

Zadanie 9.  Nosze medyczne składane w krzesełko

L.p Opis parametru Wymagane parametry  Parametry oferowane

1.

Stelaż aluminiowy lekki i
elastyczny materiał PCV
łatwy do mycia dezynfekcji TAK

2. Pasy stabilizujące – 2 szt. TAK

3.

Wymiary po rozłożeniu
190x58x20 cm

TAK

4.
Wymiary po złożeniu
105x55x20cm TAK

5.
Waga do ok.14 kg

TAK

6.
Udźwig ok.160 kg

7.
Średnica kółek ok. 15 cm

8.
Gwarancja 24 m-ce

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

Nosze medyczne składane w
krzesełko

Model – wpisać dokładną
nazwę handlową oferowanego
modelu

Nazwa producenta aparatu

Oferowane przez nas urządzenia są zgodne z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego
parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne,
w pełni sprawne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)




