
 

            

  
  

Warszawa, dnia 03/10/2018 r.  

  
ZZP.ZP.168/18.757.18 

  

W Y K O N A W C Y  

  

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego oraz stacji 

centralnego monitorowania 

w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego 

POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory 

kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych” 

Znak sprawy: ZZP-168/18  

  

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma ZZP.ZP.168/18.719.18 z 

dnia 27/09/2018r informuje o dodatkowych informacjach do udzielonych odpowiedzi i treści załącznika 

nr 2 do oferty. 

 
Pytanie nr 7  
lp. 21 
Czy Zamawiający dopuści monitor z czasem pauzy alarmów wybieranym spośród 60, 120 i 180 sekund? 
Odpowiedź nr 7 Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o dopuszczeniu 
„Wyciszenie alarmów na min. 120 s” 

 
Pytanie nr 8  
lp. 22 
Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie zdarzeń alarmowych z odcinkiem jednej krzywej dynamicznej i 
z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia? 
Odpowiedź nr 8 Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o dopuszczeniu 
„Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z min. 3 wycinkami krzywych”. 
 
Pytanie nr 22  
lp. 57 
Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie do 6 krzywych dynamicznych w każdym oknie pacjenta na ekranie 
wyświetlającym wszystkich pacjentów? 
Odpowiedź nr 22 Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o dopuszczeniu: 
„Możliwość wyświetlania do min. 9 krzywych dla jednego łóżka”. 

 
Pytanie nr 24  
Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający wysokiej jakości ekran LED o 
rozdzielczości 800x600 dpi z wbudowanym uchwytem do transportu natomiast  bez zintegrowanego 
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uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Oferowany kardiomonitor może być wyposażony w opcjonalny 
dołączany uchwyt montażowy pozwalający na taką funkcjonalność? Powyższe rozwiązanie nie będzie 
miało wpływu na komfort obsługi a spełni oczekiwania zamawiającego.    
Odpowiedź nr 24 Zamawiający dopuszcza rozdzielczość min.  800x600 dpi. Zamawiający 
wymaga zintegrowanego uchwytu do powieszenia na poręczy łóżka lub/i uchwycie do transportu. 
 
Pytanie nr 78  
punkt 52 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej centrale monitorująca  jako Komputer medyczny typu all-in-one z 
chłodzeniem konwekcyjnym, waga do 8kg, ekran LED >23’’,  złącza USB /VGA/Ethernet ,wewnętrzna 
bateria UPS, min. 1 godz, wbudowane głośniki, obsługa ekran dotykowy lub mysz, klawiatura oraz 
laserowa drukarka? 
Odpowiedź nr 78 Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o dopuszczeniu 
„Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: 
 - procesor zapewniający płynną pracę systemu 
 - pamięć RAM zapewniająca płynną pracę systemu 
 - mysz, klawiatura przewodowa 
 - drukarka laserowa  
 - ‘switch’ sieciowy zapewniający płynną pracę systemu 
 - win7 lub oprogramowanie równoważne w j. polskim oraz interfejs oprogramowania 
medycznego także w j. polskim zapewniający płynną pracę systemu”. 

 
 

Dodatkowe informacje do treści załącznika nr 2 do oferty: 
 

1. Zamawiający informuje, iż punkt 26 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
„Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście sygnału video (VGA lub DVI lub HDMI), min. 
1xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG”. 
2. Zamawiający informuje, iż punkt 30 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: Monitorowanie 
EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min.  30-300 /min. Wykrywanie 
impulsów stymulatora serca z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. 
3. Zamawiający informuje, iż punkt 35 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 4-150 odd./min. 
4. Zamawiający informuje, iż punkt 45 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Zakres pomiarowy min. od -50 do +300 mmHg. Dokładność max. +/-4 mmHg lub max. +/-5%. 
Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów lub 
prezentacja przebiegów dynamicznych krzywych IBP w osobnych kanałach. 
5. Zamawiający informuje, iż punkt 50 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Akcesoria - dla 1 kardiomonitora (każdego): 
- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm lub 25-35cm lub 23-33cm 
- przewód NIBP  
- kabel EKG 5 -odprowadzeniowy typu chwytakowego 
- wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych 
- 1 bateria.  
- uchwyt na ścianę z koszykiem na akcesoria   
6. Zamawiający informuje, iż punkt 51 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Akcesoria – na zestaw dla każdego szpitala: 
- mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych, rozmiar duży min. 34-43 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 27 – 
35 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 31 – 40 cm – 2 szt. 
- mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych, rozmiar bardzo duży min. 42 – 54 cm lub min. 46-66cm – 
2 szt. lub rozmiar min. 23 – 53 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 38 – 50 cm – 2 szt. 
6. Zamawiający informuje, iż punkt 53 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 21,5” o rozdzielczości min. 1920x1080 
dpi 
7. Zamawiający informuje o rezygnacji wymogu punktu 60. załącznika nr 2 do oferty. 
8. Zamawiający informuje, iż punkt 61 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z 
automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe lub wybrane 
krzywe i wartości parametrów). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG. 
9. Zamawiający informuje, iż punkt 63 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
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Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS lub system centralnego 
monitorowania z funkcją wysyłania monitorowanych parametrów życiowych do zewnętrznych 
systemów EMR lub CIS, za pośrednictwem protokołu HL7. 
10. Zamawiający informuje, iż punkt 64 załącznika nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie: 
Drukowanie raportów na żądanie: 
 - trendów tabelarycznych oraz graficznych 
 - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP 
 - krzywych w czasie rzeczywistym 
 - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG 
Lub  
Centrala umożliwia wydruk: 
- raportu trendów tabelarycznych oraz graficznych, 
- zdarzeń alarmowych, 
- wyników pomiarów NIBP, 
- retrospektywnego przeglądu krzywych EKG. 
 

 

Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert oraz obowiązkowy 

termin wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 18 

października 2018r. do godziny 11.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala 

konferencyjna 113 ( I piętro ). 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 

Zamawiający informuje, iż na swojej stronie internetowej pod adresem : www.zzpprzymz.pl  

zamieszcza aktualny „Wzór Oferty” z dnia 03/10/2018r uwzgledniający powyższe zmiany w 

parametrach granicznych. 

  

Podczas przygotowywania oferty prosimy korzystać z poprawionego dokumentu. 

 

 

 

http://www.zzpprzymz.pl/

