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A.ZP-24-20/17                    Zakopane 2017-10-18 
 

WSZYSCY 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę 2 aparatów do 
monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu na potrzeby Samodzielnego  
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. 
 

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy Państwo chcą zamówić aparaty Poligraficzne III klasy według kwalifikacji AASM czy 

aparaty Polisomnograficzne I i II według kwalifikacji AASM. Rozumiem, żr państwo chcą aparaty 

poligraficzne stąd nie wiem dlaczego wpisali państwo: Punkt 2.1 

System polisomnograficzny do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu u dorosłych:  
Możliwość rejestracji min.  30 kanałów jednocześnie  
 - Zapis badania polisomnograficznego wraz z zapisem wideo na dysku HDD w stacji głównej 
zabezpiecza przed utratą danych  
- Możliwość pracy w sieci szpitalnej  
- Pomiar i wyświetlanie impedancji w czasie rzeczywistym  
- Pulsoksymetr (technologia Massimo) do pomiaru SpO2 i krzywej tętna  
- Opatentowany system 3x elektrod do pomiaru ChinEMG  
- Różnicowy czujnik do jednoczesnego pomiaru przepływu i ciśnienia terapeutycznego  
- Zapis wideo z kamery cyfrowej zsynchronizowany z zapisem danych polisomnograficznych  
- Zintegrowane oprogramowanie PC Direct do manualnego doboru ciśnień terapeutycznych 

AutoCPAP, BiPAP 

Odp.: Zamawiający wymaga dwóch aparatów zgodnie z opisem zawartym w tabeli 

załącznik nr 1 do zaproszenia: 

1. Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu 

(poligraf) 

2. Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu 

(polisomnograf) 

 

Pytanie 2 

Której klasy chcą Państwo kupić aparat, czy tylko możliwości systemu i rozbudowa systemu. Po co 

opatentowany system 3xelektrod do pomiaru ChinEMG. Ten parametr jest wykorzystywany do 

badań PSG a nie PG. 

Odp.: Zamawiający wymaga aparatów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

zaproszeniu do składania ofert.  

 

Pytanie 3. 

Pulsoksymetr (technologia Massimo do pomiaru SpO2 i krzywej tętna czy może być w technologii 

Nonin dlaczego tylko Massimo. 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

 

 

Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
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