
            

  
  

Warszawa, dnia 03/10/2018 r.  

  

ZZP.ZP.179/18.762.18 

  

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-179/18 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 a-h: 

Dotyczy § 6 wzoru umowy – załącznika nr 1 do SIWZ 

Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące: 

a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Sprzedawca - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy,  

b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również w przeszkoleniu 

personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej/sprzętu medycznego) - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 8¹ Umowy 

- w wysokości 0,2 % wartości brutto asortymentu z wadami, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie,  

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości 

brutto asortymentu, za każdy dzień zwłoki. Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia Kupującemu na 

czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,  

e) za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia – podjęciu naprawy w ramach gwarancji,  

o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości 0,1 % wartości brutto asortymentu 

przeznaczonego do naprawy, za każde 6 h zwłoki liczone odpowiednio od upływu 24 h (w okresie 

gwarancji) i 48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia, 

f) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych),  

o których mowa w § 9 ust. 2  Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 21 Umowy 

-w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

g) za niezawarcie w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy –

w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.  

h) w wypadku każdorazowego naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy 

- kara umowna w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie,  

Odpowiedź nr 1 a-h: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 121 wzoru umowy – załącznika nr 1 do SIWZ 

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie Zamawiający rozumie pod pojęciem utworu powstałego w toku 

realizacji tej konkretnej Umowy?  

Przedmiotem umowy jest bowiem dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej. Zaś przepis art. 1 

prawa autorskiego, na które Państwo się powołujecie, definiuje utwór jako przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 

sposobu wyrażenia. Przedmiot zamówienia nie jest zatem wprost związany ze stworzeniem utworu lub 

przekazaniem Zamawiającemu praw autorskich. Naszym zdaniem przy prostej dostawie aparatury 

medycznej nie zostaje spełniona przesłanka „twórczości" i „indywidualnego charakteru". 

Wnosimy zatem o usunięcie ww. zapisu. 

Aparaturę medyczną stanowią kardiomonitory, które są wyposażone w oprogramowanie. Standardowe z 

nich korzystanie, czy nawet uzyskanie od wykonawcy prawa do modyfikacji oprogramowania oraz 

wykorzystywania takich modyfikacji, można uzyskać ewentualnie w ramach konstrukcji licencji 

prawnoautorskiej. W większości sytuacji prawa te jednak zapewne nie będą Zamawiającemu tak naprawdę 

potrzebne. A na pewno nie będą potrzebne na wszystkich możliwych polach eksploatacji.  

Umowa na dostawę oprogramowania zazwyczaj nie wymaga udzielania jakiejkolwiek licencji 

prawnoautorskiej zamawiającemu. 

Przede wszystkim wprowadzenie regulacji dotyczącej praw autorskich w sytuacji, gdy regulacja taka nie jest 

w ogóle potrzebna, gdyż np. zamawiający nie będzie otrzymywał utworów lub korzystał z otrzymanych 

dzieł w sposób niewymagający uzyskania licencji lub uzyskania praw autorskich, może prowadzić do braku 

zainteresowania wykonawców złożeniem oferty. Zaś, w przypadku, gdy rzeczywiście uregulowanie kwestii 

prawnoautorskich jest potrzebne, należy zwrócić uwagę, aby postanowienia dotyczące praw autorskich były 

dostosowane do specyfiki danego zamówienia. Inny charakter powinny mieć zapisy przewidziane do 

umieszczenia w umowie o wdrożenie programu komputerowego, inny w umowie o roboty budowlane, czy 

wykonanie filmu reklamowego, a jeszcze inny w umowie na dostawę. 

 Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ. Zamawiający jako utwór powstały w toku 

realizacji Umowy, rozumie, zgodnie z art. 1 ustawy prawo autorskie tj. jako przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze Wykonawcy, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia, powstały w ramach realizacji przez Wykonawcę umowy tj. 

obowiązków związanych ze sprzedażą, dostawą, montażem lub uruchomieniem aparatury medycznej lub ze 

szkoleniem personelu Zamawiającego. Jeśli w ramach umowy Zamawiający nie otrzyma utworów lub nie 

będzie korzystał z otrzymanego świadczenia w sposób niewymagający uzyskania licencji lub pozyskania 

praw autorskich, do przeniesienia praw autorskich nie dojdzie.  

 

Pytanie nr 3 : 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 1 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze poniżej 7,5kg? Jest to niewielka różnica względem 

aktualnie wymaganej, a jednocześnie w punkcie 72 wymagań techniczno-eksploatacyjnych wymaga 

dostarczenia wraz z każdym kardiomonitorem statywu jezdnego lub uchwytu ściennego na którym będzie 

zamocowany. W związku z powyższym jego waga nie ma praktycznie znaczenia w kontekście transportu 

kardiomonitora między różnymi lokalizacjami. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty  Monitor kardiologiczny – Pkt. 5 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć trendów z okresu 120 godzin z 

rozdzielczością 1 minuty oraz z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekundy? 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie nr 5: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 6 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 400 alarmów z zapisaniem krzywej, która 

wywołała alarm oraz wszystkich wartości numerycznych mierzonych parametrów oraz z praktycznie 

nieograniczoną pamięcią alarmów w stacji centralnego monitorowania?  

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 16 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odchylenia odcinaka ST w każdym odprowadzeniu w 

czasie rzeczywistym z wynikami wyrażonymi tylko w mV (od -2,0 do +2,0) na ekranie głównym 

kardiomonitora? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wychylenie odcinka ST odbywa się w osi Y zapisu EKG, 

która wyrażona jest w mV. Naturalną więc konsekwencją jest wyrażanie odchylenia odcinka ST również w 

mV. Co więcej przelicznik z mV na mm jest wprost proporcjonalny (-2,0 mV do +2,0 mV to -20,0 mm do 

+20,0 mm) co oznacza, że jego przeliczanie jest prostsze i szybsze niż sama czynność zmiany jednostki w 

menu kardiomonitora. 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty.  Monitor kardiologiczny – Pkt. 17 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją liczbową zmian odchylenia odcinka ST w czasie 

rzeczywistym na ekranie głównym monitora we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie bez potrzeby 

przełączania się do menu kardiomonitora? 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 19 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pomiar arytmii wraz z rozpoznawaniem 16 

najbardziej powszechnych i najważniejszych typów zaburzeń rytmu? 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny –Dotyczy punku 23 a nie punktu 28 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia co najmniej 6.25 

mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s? Chcielibyśmy nadmienić, iż wymóg prędkości kreślenia 3mm/s 

nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i z naszych doświadczeń jest nie wykorzystywany przez personel 

na docelowych oddziałach. 

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty.  Monitor kardiologiczny – Pkt. 33 
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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 Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor z równoważnym zakresem pomiaru 

ciśnienia 10-270 mmHg? 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty.  Monitor kardiologiczny – Pkt. 34 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu z NIBP 

40÷240 bpm? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż szerszy zakres pomiaru pulsu możemy uzyskać z 

pomiaru SpO2, który jest dużo częściej używanym źródłem pomiaru pulsu. 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty.  Monitor kardiologiczny – Pkt. 53 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor wyposażony w 3 czasy zawieszenia 

alarmów oraz możliwość zawieszenia ich na stałe (chronione hasłem użytkownika)? Proponowany zakres 

jest optymalnym uwzględniając walory kliniczne monitora. 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 54 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję ustawiania 

głośności sygnalizacji alarmowej na 5 poziomach? 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 55 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość ręcznego i 

automatycznego, na podstawie typu pacjenta, ustawianie alarmów na jednym wspólnym ekranie alarmów? 

Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza ale na podstawie monitorowanego pacjenta 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 56 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie zmian 

częstości akcji serca z ostatnich 120h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych 

zmian tej częstości akcji serca? 

Odpowiedź nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 57 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 
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czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie zmian 

NIBP z ostatnich 120h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tej 

częstości akcji serca? 

Odpowiedź nr 16: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 60 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor z czasem ładowania nie dłuższym niż 6 

godzin do 100%? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż proponowane akumulatory umożliwiają czas 

pracy kardiomonitora dłuższy niż 5 godzin, co ponad dwukrotnie przewyższa parametr wymagany. 

Ponadto w pracy oddziału dużo ważniejszym parametrem jest czas pracy na baterii w razie zaniku zasilania 

lub transportu niż czas ładowania akumulatora. 

Odpowiedź nr 17: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 18: 

Dotyczy Załącznik nr 2 do Oferty. Monitor kardiologiczny – Pkt. 68 

W związku z tym iż wszystkie aktualnie wymagane parametry konfiguracji minimalnych parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych łącznie wskazują na jednego producenta kardiomonitorów – firmę Mindray 

czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści kardiomonitor przystosowane do pracy w sieci z 

centralą pielęgniarską z możliwością obsługi ponad 32 kardiomonitorów, przystosowaną do współpracy z 

modułami pomiarowymi: 

• V-IBP  

• V-C.O.  

• V-ICG  

• V-CO2  

• V-RM  

• V-AG  

• V-BIS 

Proponowane rozwiązanie pod kątem profilu oddziałów, na które są przeznaczone, nie ma żadnego 

wpływu na kliniczne walory użytkowania centrali i monitorowania. Natomiast wymóg Zamawiającego ma 

zastosowanie tylko i wyłącznie w specjalistycznych oddziałach intensywnego i wzmożonego nadzoru 

pacjenta przy zaoferowaniu kardiomonitorów modułowych, które nie są przedmiotem niniejszego 

postępowania. 

Odpowiedź nr 18: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 19: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający ekran o 

przekątnej 12,1” i rozdzielczości 800x600 dpi? Pragniemy zauważyć, iż oferowana wielkość ekranu jest 

wystarczająca do komfortowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów a ponadto przy połączeniu 

kardiomonitorów ze stacją centralnego monitorowania wielkość ekranu nie będzie już tak istotna.  

Odpowiedź nr 19 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 20: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający 

jednoczesną prezentację na ekranie 6 krzywych dynamicznych?  

Odpowiedź nr 20 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 21: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z 

ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, 

ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością 
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przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC? Ponadto pragniemy zauważyć, iż 

przegląd tak obszernego pliku danych(1000 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. W oferowanych 

przez naszą firmę stacji centralnego monitorowania istnieje możliwość przeglądu i analizy ponad 1000 

godzin danych monitorowanych pacjentów.   

Odpowiedź nr 21 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 22: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 

zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika? Jest to niewielka różnica względem 

wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort użytkowania tym bardziej iż oferowane 

stanowisko centralnego monitorowania posiada duże większą pamięć zdarzeń niż wymagane 500 

zestawów.  

Odpowiedź nr 22: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 23: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odchylenia 

odcinka ST z siedmiu odprowadzeni jednocześnie w zakresie od – 2,0 do + 2,0 mV, bez możliwości 

zmiany jednostki pomiarowej mm? 

Odpowiedź nr 23 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 24: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości 

monitorowania odcinka QT z EKG? 

Odpowiedź nr 24: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 25: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający 

regulacje  kreślenia krzywej respiracji w prędkościach: 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s?  

Odpowiedź nr 25 : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 26: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar 

saturacji w technologii producenta kardiomonitorów, umożliwiający stosowanie czujników Nellcor w 

zakresie pomiarowym pulsu w zakresie 20-254bpm? 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 26 : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 27: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres 

pomiarowy ciśnienia nieinwazyjnego w zakresie 10-270mmHg? Jest to wystarczający zakres do 

prawidłowego monitorowania ciśnienia u wszystkich grup wiekowych pacjentów. 

Odpowiedź nr 27 : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 28: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres 

pomiarowy pulsu z NIBP 40-240 bpm? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania 

ciśnienia u wszystkich grup wiekowych pacjentów. 

Odpowiedź nr 28: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 29: 
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Dot. zał. nr 2 do oferty. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość 

regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca? Powyższa 

funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów. 

Odpowiedź nr 29 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 30: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 56. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością 

analizy zmian częstości akcji serca- HR w postaci trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 

godzin? 

Odpowiedź nr 30: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 31: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 57. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją analizy 

NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w 

nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach 

ustalonych alarmów?   

Odpowiedź nr 31 : Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 32: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt. 68. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z 

centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane 

moduły pomiarowe takie jak: 

-rzut minutowy C.O, ICG 

-BIS 

- etCO2 

-AG 

-IBP 

Odpowiedź nr 32: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 33: 

Czy Zamawiający w związku z wymaganiami w punkcie 68 w zakresie pracy w sieci kardiomonitorów z 

centralą pielęgniarską będzie wymagał aby oferowane kardiomonitory umożliwiały pomiar poniższych 

parametrów w przyszłości: 

-rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO 

-BIS 

-NMT 

-EEG 

-ScvO2 lub SvO2? 

Pytanie motywujemy faktem, iż  powstaje rozbieżność pomiędzy parametrami stanowiska centralnego 

monitorowania dostosowanego do obsługi dodatkowych pomiarów a parametrami oferowanych 

kardiomonitorów, które Zamawiający planuje zakupić.  

Czy oferowane kardiomonitory powinny posiadać możliwość rozbudowy o powyższe moduły? 

Odpowiedź nr 33 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 34: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt 72- Prosimy również o doprecyzowanie w jaki sposób mają być połączone 

kardiomonitory ze stanowiskami centralnego monitorowania? Praktycznie niemożliwe jest połączenie 

kablowe- LAN z mobilnymi kardiomonitorami na podstawach jezdnych a takie połączenie wymaga 

Zamawiający w pkt. 63- Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci 

przewodowej z centralną monitorującą. Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając w pkt. 72 –„ 

uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria lub statyw na kółkach” zamiast 

rozwiązania powszechnie stosowanego przy instalacjach przewodowych systemów monitorowania „uchwyt 
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do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria”? Doprecyzowanie pozwoli na 

dokładne przygotowanie ewentualnej oferty cenowej i zminimalizuje ryzyko błędu. 

Odpowiedź nr 34: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, co w żadnym przypadku nie wyklucza 

podłączenia do sieci LAN poprzez gniazdo LAN (RJ 45). Rodzaj mocowania kardiomonitora: uchwyt na 

ścianie z koszykiem na akcesoria lub na statywie na kółkach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

realizacji umowy. 

W związku z powyższym pkt 72 w Załączniku nr 2 do Oferty otrzymuje nowe brzmienie: 

„72. Rodzaj mocowania kardiomonitora: uchwyt na ścianie z koszykiem na akcesoria lub na 

statywie na kółkach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.” 

 

Pytanie nr 35: 

Dot. zał. nr 2 do oferty Pkt.83- „Podgląd w pokoju lekarskim”- Czy Zamawiający może doprecyzować 

oraz udostępnić dokumentację umożliwiającą oszacować koszt instalacji dodatkowego punktu 

podglądowego w pokoju lekarskim w placówkach dla których przewidziany jest zakup stanowisk 

centralnego monitorowania? Prośbę swoją pragniemy umotywować tym, iż niemożliwe jest przygotowanie 

wyceny powyższej instalacji bez podstawowych informacji na temat powierzchni, konstrukcji ścian oraz 

istniejącej infrastruktury IT w miejscu instalacji jak również odległości punktu podglądu w pokoju 

lekarskim od stanowiska centralnego monitorowania. W związku z powyższym prosimy o udostepnienie 

dokumentacji technicznej oddziałów na których przewidziana jest instalacja z zaznaczeniem miejsc do 

instalacji całego systemu monitorowania. Ponadto jeżeli to możliwe to wnioskujemy o wyznaczenie 

terminu wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów w placówkach wymagających powyższej instalacji.   

Odpowiedź Szpitala w Lubinie: Szpital udostępnia  rzut pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z 

zaznaczeniem pomieszczeń, w których planowany jest  montaż 6 sztuk monitorów kardiologicznych i 1 

sztuki stacji centralnego monitorowania oraz rzut pokoju lekarskiego, ponadto, możliwa jest wizja lokalna 

przedstawiciela oferenta w terminie do dnia 09.10.2018.  

Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza połączenie przewodowe lub WIFI . Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia  wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z poszczególnymi 

Szpitalami. 

Kontakt: 

Szpital Miejski w Miastku -  zamowienia@szpitalmiastko.pl 

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. Z oo. Lubin -  ewa.chachaj@emc-sa.pl 

Szpital Łomża -  klejtacz@wp.pl 

 

Pytanie nr 36: 

Dot: PARAMETRY OCENIANE Pkt1. Czy Zamawiający ze względu na wymóg w pkt.72 wyposażenia 

kardiomonitora w „uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria lub statyw 

na kółkach” zrezygnuje z punktacji za kieszeń na akcesoria wbudowaną w kardiomonitor lub będzie 

dodatkowo punktował kardiomonitory dostarczone z uchwytami lub podstawami posiadającymi koszyki na 

akcesoria? Powyższy parametr charakteryzuje wyłącznie kardiomonitor uMEC a ponadto jest 

rozwiązaniem ryzykownym ze względu na zanieczyszczenia pozostające w kieszeni co w przypadku 

pacjentów zakaźnych może mieć istotne znaczenie w przypadku zakażeń krzyżowych. Pełna i skuteczna 

dezynfekcja w takich kieszeniach jest praktycznie niemożliwa.  

Odpowiedź nr 36 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

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 3 

monitory kardiologiczne, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację 

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

pkt. 2. Wymagania przedmiotowe do oferty zmienia zapis: 

Jest: 

2.1.2. 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). 

Powinno być: 

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. 

 

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” uwzgledniający powyższe zmiany w parametrach granicznych. 

  

Podczas przygotowywania oferty prosimy korzystać z poprawionego dokumentu. 

 

 

 

http://www.zzpprzymz.pl/

