
            

  
  

Warszawa, dnia 27/09/2018 r.  

  

ZZP.ZP.168/18.719.18 

  

W Y K O N A W C Y  

  
   

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.) uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania znak: ZZP-168/18 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: 

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO ORAZ STACJI CENTRALNEGO  

MONITOROWANIA . Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami. 

  

Pytanie nr 1  
Załącznik nr 2 do oferty 
lp. 9 
Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 800 x 600 dpi? 
Odpowiedź nr 1 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 2  
lp. 14 
Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie 11 przebiegów? 
Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 3  
lp. 15 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w tryb nocny, w którym dźwięki naciśnięcia klawiszy, 
uderzeń serca i tętna są wyciszone, głośność alarmów i jasność ekranu przełączone na ustawienia 
minimalne, a ustawienia obejmujące głośność klawiszy, uderzeń, PR, alarmów i jasność ekranu są 
niedostępne? 
Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 4  
lp. 16 
Czy Zamawiający dopuści pamięć trendów z 5 dni? 
Odpowiedź nr 4 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 5  
lp. 17 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym? 
Krzywe dynamiczne zapamiętywane są w centrali. 
Odpowiedź nr 5 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 6  
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lp. 20 
Czy Zamawiający dopuści monitor z ręcznie ustawianymi granicami alarmowymi dla poszczególnych 
parametrów, bez automatycznego ustawiania granic alarmowych? 
Czy Zamawiający dopuści monitor z podtrzymaniem wyświetlania informacji o alarmach dobranym przez 
producenta do poszczególnych alarmów, bez możliwości zmiany przez użytkownika? 
Odpowiedź nr 6 Zamawiający dopuszcza. 
 

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. 

 
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. 

 
Pytanie nr 9  
lp. 25 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości zastosowania drugiego akumulatora, z czasem pracy na 
jednym akumulatorze wynoszącym ponad 5 godzin? 
Odpowiedź nr 9 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 10  
lp. 28 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy oferowanego systemu o wysłanie danych w standardzie 
HL7 za pomocą dodatkowego serwera, obsługującego wszystkie monitory w jednej instalacji? 
Odpowiedź nr 10 Zamawiający dopuszcza rozbudowę oferowanego systemu o wysłanie 
danych w standardzie HL7 za pomocą dodatkowego serwera, obsługującego wszystkie monitory 
w jednej instalacji. 

 
Pytanie nr 11  
lp. 30 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez wyświetlania EKG w postaci kaskady? 
Odpowiedź nr 11 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 12  
lp. 21 
Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 16 typów zaburzeń rytmu serca? 
Odpowiedź nr 12 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 13  
lp. 39 
Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 bez wskaźnika perfuzji, który jest niedostępny w technologii 
Nellcor? 
Odpowiedź nr 13 Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga Wyświetlania 
wskaźnika perfuzji. 

 
Pytanie nr 14  
lp. 41 
Czy Zamawiający dopuści następujące zakresy pomiarowe ciśnień: skurczowe 40-270 mmHg, rozkurczowe 
10-215 mmHg? 
Odpowiedź nr 14 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 40 – 240 bpm? 
Odpowiedź nr 15 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 16  
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lp. 45 
Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od – 50 do 300 mmHg? 
Odpowiedź nr 16 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 17  
lp. 46 
Czy Zamawiający dopuści drukarkę 3 kanałową? 
Odpowiedź nr 17 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez trybu automatycznego wydruku podczas wykonywania pomiarów 
NIBP? 
Odpowiedź nr 18 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 19  
lp. 47 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym i bocznym metod 
inną niż Microstream, ale z podobną szybkością próbkowania (50 ±10) ml/min? 
Odpowiedź nr 19 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 20  
lp. 51 
Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarach: 
27 – 35 cm i 34 - 43 cm, bez mankietu 42 – 54 cm? 
Odpowiedź nr 20 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 23 – 53 cm? 
Odpowiedź nr 21 Zamawiający dopuszcza. 
 

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. 

 
Pytanie nr 23  
lp. 58 
Czy zamawiający dopuści podgląd monitora wybranego pacjenta nie na całym ekranie, a w oknie 
przeznaczonym do tego celu? 
Odpowiedź nr 23 Zamawiający dopuszcza. 

 
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 
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. 
 

Pytanie nr 25  
Prosimy również o doprecyzowanie jak mają być połączone kardiomonitory ze stanowiskami centralnego 
monitorowania? Praktycznie niemożliwe jest połączenie kablowe- LAN z mobilnymi kardiomonitorami na 
podstawach jezdnych a takiego połączenia wymaga Zamawiający w pkt. 28- Możliwość pracy w systemie 
centralnego monitoringu(komunikacja LAN). Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając w pkt. 50 –
„Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria” zamiast rozwiązania powszechnie stosowanego przy 
instalacjach systemów monitorowania „uchwyt na ścianę z koszykiem na akcesoria”? Doprecyzowanie 
pozwoli na dokładne przygotowanie ewentualnej oferty cenowej i zminimalizuje ryzyko błędu 
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Odpowiedź nr 25 Zamawiający wymaga rozwiązania powszechnie stosowanego przy 
instalacjach systemów monitorowania „uchwyt na ścianę z koszykiem na akcesoria”. Pkt. 50 
zostaje poprawiony. 

 
Pytanie nr 26  
Pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów tabelarycznych oraz 
graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 
180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych 
cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego 
pliku danych(240 godzin) na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku będzie zadaniem bardzo 
czasochłonnym a wręcz niemożliwym do zrealizowania. Do tego celu służą stanowiska centralnego 
monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej. Pragniemy nadmienić 
również, iż oferowane przez nas stanowisko centralnego monitorowania posiada pamięć wszystkich 
trendów z ostatnich minimum 500 godzin. 
Odpowiedź nr 26 Zamawiający informuje, iż wymaga: Pamięć trendów tabelarycznych oraz 
graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 4 dni. 

 
Pytanie nr 27  
Pkt.25 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający 4 godzinny czas pracy na 
jednym akumulatorze litowo-jonowym(monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut) 
z wyświetlaniem informacji o statusie baterii? Jest to wystarczający czas dla zapewnienia ciągłości 
monitorowania wszystkich parametrów życiowych monitorowanego pacjenta tym bardziej, iż zamawiający 
w pkt. 50 oczekuje dostarczenie jednego akumulatora. 
Odpowiedź nr 27 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 28  
Pkt.32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający bez możliwości ustawienia 
własnego ustawienia pozycji pomiaru P-R? 
Odpowiedź nr 28 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 29  
Pkt.38 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar saturacji w technologii 
producenta kardiomonitorów, umożliwiający stosowanie czujników Nellcor  z pomiarem tętna w zakresie 
25-250 ud./min.? Powyższe rozwiązanie pozwala na użytkowanie dwóch typów czujników pomiarowych 
posiadanych przez Zamawiającego co zwiększa funkcjonalność kardiomonitora jak również zapewnia 
komfort pracy personelu medycznego. 
Odpowiedź nr 29 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 30  
Pkt.41 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający nieinwazyjny pomiar ciśnienia 
metodą oscylometryczną z ochroną przez zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie z zakresami 
pomiarowymi: ciśnienie skurczowe 40-270 mmHg, ciśnienie rozkurczowe 10-215mmHg, ciśnienie średnie 
20-235mmHg, pulsu 40-240 bpm? Są to wystarczające zakresy do prawidłowego monitorowania ciśnienia u 
wszystkich grup wiekowych pacjentów. 
Odpowiedź nr 30 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 31  
Pkt.45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość rozbudowy o 
inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach w zakresie pomiarowym od -50 do +300 mmHg z 
dokładnością +/- 1 mmHg bez możliwości wyświetlania nakładających się krzywych IBP z różnych 
kanałów natomiast posiadający pomiar parametrów PPV oraz SPV? 
Odpowiedź nr 31 Zamawiający informuje, iż wymaga: Zakres pomiarowy min. od -50do +300 
mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) max. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania 
nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. 
 

Pytanie nr 32  
Pkt.46 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z drukarką termiczną umożliwiającą wydruk 
3 krzywych oraz pozostałych cyfrowych parametrów monitorowanych z funkcją automatycznego wydruku 
listy pomiarów z wyznaczonym przez użytkownika interwałem czasowym lub ręcznie wybranym? Ponadto 
oferowany kardiomonitor posiada dedykowany dla oddziałów kardiologii tryb analizy dynamicznego 
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ciśnienia NIBP z 24 godzinnym raportem w postaci wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, 
średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. 
Odpowiedź nr 32 Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 33  
Pkt.50- Czy Zamawiający może doprecyzować co miał na myśli wymagając w pkt. 50 akcesoria dla 1 
kardiomonitora? Czy Zamawiający miał na myśli wyposażenie wymagane dla każdego kardiomonitora czy 
tylko dla jednego z wszystkich wymaganych? Doprecyzowanie pozwoli na dokładne przygotowanie 
ewentualnej oferty cenowej i zminimalizuje ryzyko błędu. 
Odpowiedź nr 33 Zamawiający ma na myśli wyposażenie wymagane dla każdego 
kardiomonitora. 

 
Pytanie nr 34  
Pkt.51- Czy Zamawiający może doprecyzować co miał na myśli wymagając w pkt. 51 akcesoria na zestaw? 
Czy Zamawiający miał na myśli dodatkowe wyposażenie do każdego kardiomonitora czy każdego szpitala 
czy do każdej centrali? Doprecyzowanie pozwoli na dokładne przygotowanie ewentualnej oferty cenowej i 
zminimalizuje ryzyko błędu. 
Odpowiedź nr 34 Zamawiający ma na myśli dodatkowe wyposażenie do każdego każdego 
szpitala. 
 

Pytanie nr 35  
Pkt.62 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu stacje centralnego monitorowania bez możliwości edycji 
nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów? Powyższa funkcją nie niesie za sobą wartości 
klinicznej ze względu na fakt, iż do stanowiska „logowani” są pacjenci a nie nieużywane urządzenia. Pacjent 
przyjmowany jest na oddział z imienia i nazwiska i tak jest przypisywany do poszczególnego 
kardiomonitora, którego dane są automatycznie przenoszone do centrali. 
Odpowiedź nr 35 Zamawiający nie  dopuszcza. 

 
Pytanie nr 36  
Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 1024 x 768? 
Odpowiedź nr 36 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 37  
Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany poprzez ekran dotykowy? 
Odpowiedź nr 37 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 38  
Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jednoczesną prezentacją 4 krzywych dynamicznych? 
Odpowiedź nr 38 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 39  
Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez trybu nocnego? 
Odpowiedź nr 39 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 40  
Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów 96 godzin? 
Odpowiedź nr 40 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 41  
Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pamięci ciągłych krzywych dynamicznych? 
Odpowiedź nr 41 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 42  
Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią wszystkich zdarzeń z ostatniej godziny? 
Odpowiedź nr 42 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 43  
Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z inną metodą aktualizacji oprogramowania, np. poprzez 
port LAN? 
Odpowiedź nr 43 Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 44  
Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru EKG 15 – 300 bpm? 
Odpowiedź nr 44 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 45  
Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z rozpoznawaniem 15 typów arytmii? 
Odpowiedź nr 45 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 46  
Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru odcinka ST od -0,9 do 0,9 mV? 
Odpowiedź nr 46 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 47  
Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyświetlania wskaźnika perfuzji? 
Odpowiedź nr 47 Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 48  
Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP 15 – 260 mmHg i zakresem 
pomiaru tętna 30 – 250 bpm? 
Odpowiedź nr 48 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 49  
Pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru IBP od -50 do 300 mmHg? 
Odpowiedź nr 49 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 50  
Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z laserową drukarką centralną zamiast rejestratora 
termicznego? Wydruki na rejestratorze termicznym są mniej trwałe, ponadto koszt papieru termicznego 
jest większy 
Odpowiedź nr 50 Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 51  
Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści centralę z pamięcią trendów, krzywych, zdarzeń i pomiarów NIBP z 72 
godzin? 
Odpowiedź nr 51 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 52  
Pkt. 9 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wysokiej jakości ekran LCD o rozdzielczości 1024x768 
dpi? Aktualnie wymagana rozdzielczość 1280x800 dpi jest w formacie panoramicznym. Ekran 
panoramiczny ma mniejszą powierzchnię roboczą niż tej samej wielkości ekran w formacie standardowym. 
Odpowiedź nr 52 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 53  
Pkt. 9 
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiomonitora o określonej przekątnej – 15’’ i 
rozdzielczości 1024x768? Aktualnie Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie wielkości 
przekątnej ekranu, a to może skutkować tym iż otrzyma ekran o przekątnej 6’’ lub 19’’. Przekątna ekranu 
15’’ jest najbardziej popularną i optymalną pod względem rozmiarów, zajmowanego miejsca oraz 
czytelności wyświetlanych na nim danych. 
Odpowiedź nr 53 Zgodnie z pkt. 1 parametrów ocenianych Zamawiający wymaga Ekran o 
przekątnej min. 12”, pozostałe przekątne zgodnie z parametrami ocenianymi. 

 

Pytanie nr 54  
Pkt. 10 
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W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze – 7,5 kg? Jest to niewielka różnica względem aktualnie 
wymaganej, a jednocześnie w punkcie 50 wymagań techniczno-eksploatacyjnych wymaga dostarczenia wraz 
z każdym kardiomonitorem statywu jezdnego na którym będzie zamocowany. W związku z powyższym 
jego waga nie ma praktycznie znaczenia w kontekście transportu kardiomonitora między różnymi 
lokalizacjami. 
Odpowiedź nr 54 Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o zmianie punktu 50 
zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. 
 

Pytanie nr 55  
Pkt. 16 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć trendów tabelarycznych i graficznych 
wszystkich parametrów, nie tylko mierzonych, z okresu 5 dni i praktycznie bez ograniczeń w centrali? 
Przeglądanie trendów na kardiomonitorze jest całkowicie bezzasadne dla zapisów dłuższych niż ostatnia 
doba ponieważ nie jest ani wygodne ani odpowiednio czytelne. 
Odpowiedź nr 55 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 56  
Pkt. 18 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wyświetlanie informacji w 8 niezależnych trybach 
wyświetlania takich jak – duże znaki, tryb minitrendów, oxyCRG, tryb 7 EKG, tryb parametrów 
życiowych, tryb standardowy, tryb gotowości, tryb nocny z możliwością zdefiniowania niezależnych 
ustawień dotyczących m.in. alarmów oraz parametrów pomiarowych i układu wyświetlania danych? 
Odpowiedź nr 56 Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 57  
Pkt. 20 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość ręcznego i automatycznego, na podstawie 
typu pacjenta, ustawianie alarmów na jednym wspólnym ekranie alarmów? 
Odpowiedź nr 57 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 58  
Pkt. 21 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmów na 
poziomie od 60 do 180 sekund oraz z możliwością wyciszenia na stałe? 
Odpowiedź nr 58 Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 59  
Pkt. 22 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć alarmów (ponad 200) wraz z zapisem 
wszystkich mierzonych parametrów oraz krzywej parametru, który wywołał alarm o regulowanej długości 
od 8 do 32 sekund? 
Odpowiedź nr 59 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 60  
Pkt. 31 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
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Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pomiar arytmii wraz z rozpoznawaniem 16 najbardziej 
powszechnych i najważniejszych typów zaburzeń rytmu? 
Odpowiedź nr 60 Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 61  
Pkt. 38 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pomiar SpO2 w technologii natywnej producenta, tak 
samo odpornej na artefakty ruchowe i niską perfuzję jak Nellcor, Massimo lub FAST (nazwa własna 
technologii pomiaru SpO2 w kardiomonitorach firmy Philips), z pomiarem tętna w szerszym zakresie od 
25 do 300 / min.? 
Odpowiedź nr 61 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 62  
Pkt. 41 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pomiar NIBP wedle wymagań wraz z pomiarem pulsu 
w zakresie od 40 do 240 bpm? Pomiaru pulsu w znakomitej większości przypadków dokonuje się z 
pomiaru SpO2, który to pomiar w oferowanym kardiomonitorze ma szerszy zakres – 25 – 300 bpm 
Odpowiedź nr 62 Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 63  
Pkt. 45 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar IBP w dwóch kanałach w 
zakresie od -50 do +300 [mmHg]? Jest to zdecydowanie wystarczający i optymalny zakres pomiarowy w 
przypadku pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. 
Odpowiedź nr 63 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 64  
Pkt. 46 
W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Philips czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością 
jednoczesnego wydruku 3 krzywych? 
Odpowiedź nr 64 Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 65  
Pkt. 55 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana centrala była przygotowana i zapewniała, na etapie instalacji w 
miejscu docelowym, monitorowanie jednocześnie do nie 6, a 32 stanowisk bez żadnych dodatkowych 
kosztów dotyczących zakupu licencji w przyszłości? Zamawiający wymagając monitorowania tylko 6 
kardiomonitorów nie zapewni optymalnej pracy w placówkach do których zakupione w ramach tego 
postępowania urządzenia mają trafić ponieważ np. w Pasłęku, Brzegu i Jaśle dostarczonych ma zostać 8 
kardiomonitorów i 1 stacja centralnego monitorowania. To natomiast powoduje, że 2 kardiomonitory nie 
będą mogły zostać podłączone do systemu centralnego monitorowania nie mówiąc już o jakiekolwiek 
rozbudowie tego systemu w przyszłości przez szpital. 
Odpowiedź nr 65 Zamawiający wymaga monitorowanie jednocześnie do min. 8 stanowisk 
dla szpitala w Pasłęku, Brzegu i Jaśle. Pkt. 55 został poprawiony. 

 

Pytanie nr 66  
dotyczy rozdziału V SIWZ pkt 2.1.1 
Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu dołączenia do ofert wpisu lub 
zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z w/w ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie 
istnieje, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do 
używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). 
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Odpowiedź nr 66  
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu tj. :  
2.1.1. Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami 
zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi 
te wymagania do prawodawstwa krajowego,  
2.1.2. poświadczającego przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia (odpowiednio certyfikat jednostki 
notyfikowanej – jeżeli dotyczy, deklarację zgodności) oraz zgłoszenie albo powiadomienie, o 
którym mowa w art. 58 ustawy z dnia  
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) albo potwierdzenie 

przeniesienia danych dotyczących wyrobów medycznych. 
Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  

      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
Pytanie nr 67  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w 
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?  
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie 
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. 
Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem 
finansowym. 
Odpowiedź nr 67 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 68  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §6 ust. 2 wzoru 
umowy do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy jednak nie mniej niż 50 zł za każdy 
dzień? 
Odpowiedź nr 68 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 69  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust. 4 wzoru 
umowy do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy jednak nie mniej niż 50 zł za każdy 
dzień? 
Odpowiedź nr 69 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 70  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zdania drugiego w §5 ust. 5 na „Naliczenie przez Zamawiającego 
kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz 
terminem zapłaty.” 
Odpowiedź nr 70 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 71  
Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisu wzoru umowy oraz tabeli warunki gwarancji i serwisu w 
zakresie terminu naprawy, po którym należy dostarczyć sprzęt zastępczy oraz jednocześnie o wydłużenie 
tego terminu do 14 dni roboczych. 
Odpowiedź nr 71 Zamawiający informuje, iż obowiązujące są zapisy z tabeli warunki 
gwarancji i serwisu z załącznika nr 1 do OFERTY. 
 

Pytanie nr 72  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej kardiomonitor z ekranem LCD o wysokiej rozdzielczości min. 1024 x 
768 pikseli? 
Odpowiedź nr 72 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 73  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze poniżej 5,5 kg? 
Odpowiedź nr 73 Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 74  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy oraz przyciski 
funkcyjne na ekranie dotykowym ? 
Odpowiedź nr 74 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 75  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem awaryjnym min. 60 min? 
Odpowiedź nr 75 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 76  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości własnego ustawiania pozycji 
pomiaru P-R  oraz położenia punktu J.? 
Odpowiedź nr 76 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 77  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem arytmii z rozpoznaniem min. 20 
typów arytmi? 
Odpowiedź nr 77 Zamawiający dopuszcza. 
 

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. 
 

Pytanie nr 79  
Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 1024x768 dpi? 
Odpowiedź nr 79 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 80  
Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaniem 11 przebiegów? 
Odpowiedź nr 80 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 81  
Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów do wyboru: 1, 2, 3, 
5, 10, 15 minut? 
Odpowiedź nr 81 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 82  
Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zastosowania drugiego akumulatora, przy 
czym urządzenie wyposażone w jeden akumulator może pracować przez 6 godzin? 
Odpowiedź nr 82 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 83  
Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością prostej aktualizacji oprogramowania 
poprzez gniazdo RJ-45? 
Odpowiedź nr 83 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 84  
Ad. 38. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w inną niż Nellcor, Masimo lub FAST  
technologie pomiarową redukująca artefakty ruchowe? 
Odpowiedź nr 84 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 85  
Ad. 46. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z drukarką termiczną 3-kanałową? 
Odpowiedź nr 85 Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 86  
Ad. 47. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar kapnografii w innej 
technologii niż Microstream? 
Odpowiedź nr 86 Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 87  
Ad. 50, 51. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w mankiety o rozmiarach nieznacznie 
odbiegających od wymaganych tj. średni 25-35 cm, duży 33-47 cm, bardzo duży 46-66 cm? 
Odpowiedź nr 87 Zamawiający dopuszcza. 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział VI 

„Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy”),  w  pkt. 1.2. Opis przedmiotu 

zamówienia dodaje zapis: 

1.2.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu jednak nie więcej niż o 13 

monitorów kardiologicznych i 2 centrale monitorujące, w przypadku przekroczenia kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia . 

 

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 

 9 października 2018r. do godziny 11.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 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 „Wzór Oferty” uwzgledniający powyższe zmiany w parametrach granicznych. 

  

Podczas przygotowywania oferty prosimy korzystać z poprawionego dokumentu. 

 

 

 

http://www.zzpprzymz.pl/

