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             Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu AAM/2021/EL/119/1WI/2021 

 

Odpowiedz na pytania 

Zamawiający Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa udziela 
odpowiedzi na pytanie wykonawców do treści wymagań dotyczących Zaproszenia  
do składania ofert cenowych na dostawę aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego z 
wyposażeniem, na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM 

Pytanie 1   
Dot. FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (Załącznik nr 2), pkt.2 „Czy 
Zamawiający dopuści do przetargu system  umożliwiający wykonywanie pomiarów pacjentom 
dorosłym i dzieciom na podstawie norm BHS, ESH”? 
 
Odpowiedź   
Zamawiający dopuszcza jedynie aparaty posiadające walidację pediatryczną wg standardów - 
AAMI/ESH/ISO 2018 lub ANSI/AAMI/ISO 2013 lub 2009 lub ESH-IP 2010, udokumentowaną 
publikacjami (dostępnymi w bazie Pubmed.gov) lub aparaty spełniające wymogi Europejskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wymienione na stronie www.stridebp.org. 
 
Pytanie 2   
Dot. FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (Załącznik nr 2), pkt.3 „Czy 
Zamawiający dopuści do przetargu system z zakresem pomiaru: od 30 do 240 uderzeń/min., ciśnienie 
skurczowe: 60 do 290 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe: 30 do 195 mm Hg”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza do jedynie system z  zakresami pomiarowymi wymienionymi w Formularzu 
Wymaganych Warunków Technicznych lub szerszymi. 
 
Pytanie 3 
Dot. FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (Załącznik nr 2), pkt.8 „Proszę o 
wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli wymagając wyłączenia automatycznego? 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez funkcji automatycznego wyłączenia”? 
 
Odpowiedź 
Wyłączenie automatyczne oznacza automatyczne wyłączenie urządzenia po okresie bezczynności. 
Dopuszcza się jedynie rejestratory z funkcją automatycznego wyłączenia. 
 
Pytanie 4 
Dot. FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (Załącznik nr 2), pkt.9 „Czy 
Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z wyświetlaczem LCD bez funkcji podświetlania? 
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Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia zapis pkt 9 Załącznika nr 2 nadając mu brzmienie: 

9. Wyświetlacz podświetlany   wymagany ............................. 

        Tak/Nie 

 
Zamawiający informuje, że zmieniony Załącznik nr 2 (Formularz wymaganych warunków 
technicznych) został zamieszczony na stronie internetowej http://aparatura.wum.edu.pl/zapytania-
ofertowe 
 
 
Pytanie 5 
Dot. FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH (Załącznik nr 2), pkt.15  
„Czy Zamawiający dopuści system z wyposażeniem: 
- Mankiet o rozmiarze 14-20 cm., 
- Mankiet o rozmiarze 20-24 cm.,  
- Mankiet o rozmiarze 24-32 cm.,  
- Mankiet o rozmiarze 32-38 cm.,  
- Mankiet o rozmiarze 38-55 cm., 
- Bez zasilacza, 
- Instrukcja obsługi? 
W pkt. 11 Zamawiający wymaga zasilania bateryjnego, więc zasilacz nie jest oczywistym 
wyposażeniem.’ 
 
Odpowiedz 
Zamawiający dopuszcza jedynie rozmiary mankietów wymienione w Formularzu Wymaganych 
Warunków Technicznych.  
Zasilacz jest niezbędnym elementem wyposażenia umożliwiającym pracę z aparatem w sytuacji braku 
(rozładowanie, brak możliwości zakupu w krótkim czasie) baterii lub akumulatorów 
 
 
 
Miejsce i sposób złożenia ofert pozostają bez zmian.  
 

  


