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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/01/2019/1  Korfantów dnia: 2019-01-22 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie 

przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa sprzętu w ramach zadania „Podniesienie 

efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt 

medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 

Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 

współfinansowanego ze środków EFRR, treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Załącznik 1 

Defibrylator : 

Pytanie do pkt. 19: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z alarmem bezdechu 60s, pierwszy 

komunikat dźwiękowy po 20 s, kolejne 3 dźwięki po 20s, następnie głośny alarm 

sygnalizujący bezdech ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Pytanie do pkt. 23: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z amplitudą na poziomie 0 mA – 140 

mA ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Pytanie do pkt. 25: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością zapisu 100 - 12-

kanałowych EKG, 250 zdarzeń w pamięci wewnętrznej oraz pamięcią zewnętrzną - karta SD? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Aparat EKG 

Pytanie do pkt. 6: 

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z pamięcią wewnętrzną mieszczącą 

400 badań oraz możliwością zapisu dowolnej ilości badań na nośniku zewnętrznym za 

pomocą dołączonego oprogramowania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 
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Pytanie do pkt. 12: 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający 1x USB oraz RS 232, 

LAN I Wi-Fi ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Pytanie do pkt. 15: 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający możliwość zapisu i 

odczytu badań z Pendrive za pomocą dołączonego oprogramowania?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Pytanie do pkt. 17: 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o masie 3,2 kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści 

 

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które 

umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera 

ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

         Prezes Zarządu 

               Wojciech Machelski 

 

http://www.bip.ocr.pl/

