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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. ,,Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia do sali Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych PUM w
Szczecinie” - DZ-262-02/2018.

MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym
informuje, że zostaje zmodyfikowana treść SIWZ w następującym zakresie:
1) W części I, §17, Zadanie nr I, ustęp 4 – „Parametry techniczne” o dotychczasowej
treści:
PODKRYTERIA – tabela punktacji:
1) dla Zadania nr 1
Lp.
1

Komponent/Parametr
Metronom z możliwością ustawień rytmu
częstotliwości uciśnięć dla pacjentów
zaintubowanych i nie zaintubowanych,
oraz dla dorosłych i dzieci.

2

Ilość
stopni
dostępności
zewnętrznej minimum 20.

energii

3

Przekątna ekranu monitora min. 5”

4

Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6
poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4
cm/Mv.

Wartość punktowa
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt
Tak / Podać
>25 – 10 pkt
<25 – 0 pkt
Tak / Podać
>5,5” – 10 pkt.
<5,5” – 0 pkt.
Tak / Podać
≥8 poziomów – 10 pkt
<8 poziomów 0 pkt

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Projekt pn. „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15-00. Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0007/15-03.

PODKRYTERIA – tabela punktacji:
2) dla Zadania nr 1
Lp.
1

Komponent/Parametr
Metronom z możliwością ustawień rytmu
częstotliwości uciśnięć dla pacjentów
zaintubowanych i nie zaintubowanych,
oraz dla dorosłych i dzieci.

2

Ilość
stopni
dostępności
zewnętrznej minimum 20.

energii

3

Przekątna ekranu monitora min. 5”

4

Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6
poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4
cm/Mv.

Wartość punktowa
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt
Tak / Podać
≥25 – 10 pkt
<25 – 0 pkt
Tak / Podać
≥5,5” – 10 pkt.
<5,5” – 0 pkt.
Tak / Podać
≥8 poziomów – 10 pkt
<8 poziomów 0 pkt

2) W związku z powyższym tabela w druku oferty otrzymuje następującą treść:

Lp.

Wartość punktowa

Komponent/Parametr

Uzyskana
liczba
punktów
(Podać
wartość)

1.

2.

3.

4.

DEFIBRYLATOR
Metronom z możliwością ustawień
rytmu częstotliwości uciśnięć dla
Tak – 10 pkt.
pacjentów zaintubowanych i nie
Nie – 0 pkt
zaintubowanych, oraz dla dorosłych i
dzieci.
Tak / Podać
Ilość stopni dostępności energii
≥25 – 10 pkt
zewnętrznej minimum 20.
<25 – 0 pkt
Tak / Podać
≥5,5” – 10 pkt.
Przekątna ekranu monitora min. 5”
<5,5” – 0 pkt.
Zakres wzmocnienia sygnału EKG min.
Tak / Podać
6 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 ≥8 poziomów – 10 pkt
cm/Mv.
<8 poziomów 0 pkt

3) W załączniku III A do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

2

L. p.

Parametr
wymagany
/Punktacja

Opis parametru

Parametry oferowane
(podać, opisać)
Należy szczegółowo
opisać każdy oferowany
parametr

Nazwa i typ
urządzenia………………………………...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia……………………………………………………………………………
Rok produkcji 2017/2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.
I
7.

10.

PARAMETRY OGÓLNE

Tak / Podać
Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej
≥ 25 – 10 pkt.
minimum 20.
<25 – 0 pkt
Tak / Podać
≥ 5,5” – 10
Przekątna ekranu monitora min. 5”.
pkt.
<5,5” – 0 pkt.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Załączniki:
1) Załącznik III A dla zadania nr I po modyfikacji
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