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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 EP/220/107/2019/2020/4                                                             05.02.2020 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/107/2019/2020 pn.: Dostawa 

kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zmieniono jej treść oraz przedłużono termin składania ofert: 

 

 

Pytania Wykonawców: 

 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 1- Kardiomonitor 

Pkt. 16.8- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor zapewniający monitorowanie EKG z  3 lub 5 

odprowadzeń z opcją rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń oraz analizą odcinka ST z prezentacją 

wszystkich odprowadzeń jednocześnie bez możliwości ustawienia pomiaru w mm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1- Kardiomonitor 

Pkt. 16.10- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości analizy zmian odcinka QT ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 1- Kardiomonitor 

Pkt. 16.12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez dedykowanej funkcji analizy zmian 

częstości akcji serca ? Oferowany kardiomonitor posiada system trendów umożliwiający analizę HR w danym 

odstępie czasu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 1- Kardiomonitor 

Pkt. 24 - 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: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
W związku z powyższym pkt. 24. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  

„24. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (min. 10 poziomów do wyboru)” 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

Pytanie 5, dotyczy zadania nr 1- Kardiomonitor 

Wymagania dodatkowe Pkt. 2 – Czy Zamawiający wydzieli 5 szt. kardiomonitorów do podłączenia do posiadanej 

centrali kardiologicznej do oddzielnego zadania, celem złożenie konkurencyjnej oferty? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli. Zamawiający posiada Centralę firmy Mindray® 

Hypervision VI  

 
W związku z powyższym pkt. 2. w wymaganiach dodatkowych załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 

1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje 
brzmienie:  

„2. 5 szt. Kardiomonitorów kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego centralą 
kardiologiczną firmy Mindray® Hypervision VI” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 
techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  
 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 1 Ze względu na fakt, iż Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor pełnił funkcję również monitora 

przenośnego, czy Zamawiający będzie wymagał, aby waga kardiomonitora nie przekraczała 5kg? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby rok produkcji kardiomonitorów był nie starszy niż 2020? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści jednoczesną prezentację 1 odprowadzenia EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod 

oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu minitrendów?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 5, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 10 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kardiomonitor posiadał możliwość wymiany akumulatora przez 

użytkownika, bez konieczności udziału serwisu?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 6, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem pracy przy zasilaniu z akumulatora nie krótszym niż 3 

godziny, z możliwością wymiany akumulatora przez użytkownika bez udziału serwisu? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 



W związku z powyższym pkt. 11. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  

„11. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora (pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 3 godziny. 
Podać.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

Pytanie 7, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 16.2, 16.3 Czy Zamawiający dopuści zakres częstości rytmu serca 30-300 ud/minn z dokładnością ±5% lub 

±5 bpm (większa z tych wartości)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 16.7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: możliwość wyboru wzmocnienia: w zakresie 0,5x, 

1x, 2x, 4x?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

W związku z powyższym pkt. 16.7 załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  
„16.7. Czułość: co najmniej 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. Podać.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

Pytanie 9, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 16.8 Czy Zamawiający dopuści analizę odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w 

zakresie 9 do +9 mm (-0,9 do +0,9 mV)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 10, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 16.9 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 11, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 16.10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 12, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 17.2 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ±5 % lub ±5 oddechów na minutę (większa z tych 

wartości)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 17.3 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25mm/s, 0,625 mm/s? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 
 

 
 



Pytanie 14, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 17.4 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne kardiomonitor z możliwością wyboru źródła 

pomiaru częstości oddechu, w tym automatycznego wyboru?  

ODPOWIEDŹ: Zgonie z SIWZ. 

 

Pytanie 15, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 18.1 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru saturacji 1-100%? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

W związku z powyższym pkt. 18.1 załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  
„18.1. Zakres pomiaru saturacji: 1%÷100%” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

Pytanie 16, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 18.2 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 30-250/min? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 18.3 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w całym zakresie +/- 3 bpm? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 18, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 18.4 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji charakterystycznej dla jednego producenta? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 19, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 18.5 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez alarmu desaturacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 19.3, 19.4 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru pulsu z mankietu NIBP? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 19.6 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie auto 1 minuta – 120 minut? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 22, dotyczy zadania nr 1 

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści zintegrowaną drukarkę termiczną? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 23, dotyczy zadania nr 1, wymagania dodatkowe 

Pkt. 2 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, jako że nie określił, jakiego producenta centralę posiada, co 

wskazuje na preferowanie rozwiązania konkretnego wykonawcy?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zrezygnuje. Zamawiający posiada Centralę firmy Mindray® 

Hypervision VI 
 



W związku z powyższym pkt. 2. w wymaganiach dodatkowych załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 

1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje 

brzmienie:  
„2. 5 szt. Kardiomonitorów kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego centralą 
kardiologiczną firmy Mindray® Hypervision VI” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 
techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
Pytanie 24, dotyczy zadania nr 1, wymagania dodatkowe 

Pkt. 6 Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania mankietu dla pacjentów otyłych walidowanego do 

pomiaru na przedramieniu?  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

 
Pytanie 25, dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, § 4 pkt. 16 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z 
normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie 

o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w 

umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez 
nadanie mu następującej postaci:  

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie 
okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 26, dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, § 7 pkt. 1. 1), 3) oraz 5) 

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, 

iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 

10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w 

branży poziomu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 27, dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, § 7 pkt. 1. 2) i 4)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości: 500 zł za każdą nieprzeszkoloną osobę oraz 200 

zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 28, dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, §4 ust. 18 oraz załącznik nr 1 do 
SIWZ (Zadanie nr 1)  

We wzorze umowy Zamawiający wskazuje wymóg zapewnienia dostępności części zamiennych i aktualizacji 

oprogramowania przez okres 8 lat od daty dostawy, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ: 10 lat.  
Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów oraz wskazanie jakiego okresu dostępności, Zamawiający 

wymaga?  
ODPOWIEDŹ: W §4 ust. 18 załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy zamiast „8 lat” winno być 

„10 lat”. 

 
W związku z powyższym §4 ust. 18 załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy otrzymuje 

brzmienie:  
„18. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych dla Sprzętu i Urządzeń przez okres 

minimum 10 lat od daty wykonania Przedmiotu Umowy oraz zapewni możliwość  kupowania w tym 
okresie przez Zamawiającego części zamiennych.” 

 



Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „Załączniki”. 

 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 1, lp. 5  
Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem LDC z podświetleniem LED min. 12 cali, o rozdzielczości min. 800 x 

600 pikseli, z 3 poziomami regulacji jasności ekranu? Ilość stopni regulacji jasności ekranu zdaje się nie mieć 
istotnego znaczenia klinicznego. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
W związku z powyższym pkt. 5. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  
„5. Kolorowy ekran LCD z podświetleniem LED, min. 12 cali, rozdzielczość min. 800 x 600 pikseli. 
Regulacja jasności ekranu min. 3 stopni.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1, lp. 9  

Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć min. 2000 alarmów? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 1, lp. 11 i 12  
Czy Zamawiający dopuści monitor o czasie pracy przy zasilaniu z dwóch wewnętrznych akumulatorów na ok. 3h 

(w wypadku monitora 12”) i 2,5h (w wypadku monitora 15”) z możliwością łatwej wymiany akumulatora przez 

użytkownika bez zakłócania pracy monitora i tym samym przedłużeniu pracy na akumulatorach praktycznie bez 
ograniczeń oraz z czasem naładowania akumulatorów do 90% w czasie 10h? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z czasem pracy przy zasilaniu z akumulatora 
nie krótszym niż 3 godziny. Czas ładowania, tj. pkt 12 zgodnie z SIWZ. 

 

W związku z powyższym pkt. 11. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 
techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  

„11. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora (pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 3 godziny. 
Podać.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  
 

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 1, lp. 13  
Czy Zamawiający dopuści monitor chodzony cichym wentylatorem? Techniczne rozwiązania chłodzenia zdają się 

nie mieć istotnego znaczenia klinicznego. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 5, dotyczy zadania nr 1, lp. 16.9 
Czy Zamawiający dopuści prezentację odchylenia ST w postaci cyfrowej oraz możliwość ręcznego pomiaru 

odcinka ST? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 6, dotyczy zadania nr 1, lp. 16.10 



Czy Zamawiający dopuści monitor bez monitorowania odcinka QT za to z możliwością zamrożenia i dokładnej 

analizy fal z wyborem fal do zamrożenia: wszystkie/tylko EKG i dedykowanym przyciskiem funkcyjnym 

zamrażania fal? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 7, dotyczy zadania nr 1, lp. 16.11 

Czy Zamawiający dopuści monitor z wykrywaniem 20 zaburzeń rytmu bez określania dokładnych arytmii m.in. ze 
względu na różne ich nazewnictwo? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 8, dotyczy zadania nr 1, lp. 16.12 

Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją przeglądu fali EKG z ostatnich 72 godzin wraz z informacjami o 
wartości HR oraz z dedykowanym ekranem przeglądu do 2000 zdarzeń arytmii? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.  

 
Pytanie 9, dotyczy zadania nr 1, lp. 17.3 

Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia: 6,25mm/s oraz 12,5 mm/s?  Prędkości kreślenia zdają się nie 
mieć istotnego znaczenia klinicznego. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 10, dotyczy zadania nr 1, lp. 17.4  

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji (I lub II) 
bez automatycznego wyboru odprowadzenia? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 11, dotyczy zadania nr 1, lp. 18.2 

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu: 30/min ÷250/min. 10 /min. Różnica zdaje się nie mieć 
istotnego znaczenia klinicznego.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 12, dotyczy zadania nr 1, lp. 18.4 

Czy Zamawiający dopuści standardowe rozwiązanie pomiaru SpO2 kompatybilne z akcesoriami Nellcor oraz NIBP 
bez szczegółowych  wymagań opisanych  w punkcie 18.4? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 13, dotyczy zadania nr 1, lp. 18.5 
Czy Zamawiający dopuści monitor z ustawianym progiem dla zdarzenia desaturacji tlenem w zakresie od 1 do 12 

(%) oraz dedykowany ekran z pamięcią do 2000 zdarzeń desaturacji?  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 14, dotyczy zadania nr 1, lp. 19.3 
Czy Zamawiający dopuści Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: 30 bpm ÷200 bpm? Różnica zdaje się nie mieć 

istotnego znaczenia klinicznego. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 15, dotyczy zadania nr 1, lp. 19.8 
Czy Zamawiający dopuści dedykowany ekran przeglądu pomiarów NIBP z pamięcią do 12000 grup zapisów NIBP 

z podaniem daty, godziny, SYS, DIA, MAP i PR? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16, dotyczy zadania nr 1, lp. 25 
Czy Zamawiający dopuści ręczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości 

oraz automatyczne ustawienia granic alarmowych dla wybranej kategorii wiekowej pacjenta (dorosły, dziecko, 
niemowlę)? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 



 

Pytanie 17, dotyczy zadania nr 1, Wymagania dodatkowe lp. 2 

Czy Zamawiający w celu dopuszczenia konkurencji zrezygnuje z tego wymogu lub wyodrębni pozostałe 12 
monitorów do osobnego pakietu, gdyż te 5 sztuk z wymogiem kompatybilności z posiadaną przez 

Zamawiającego centralą kardiologiczną definiuje z góry dostawcę wszystkich 17 kardiomonitorów? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wydzieli. Zamawiający posiada Centralę firmy Mindray® 

Hypervision VI. 
 

Pytanie 18, dotyczy zadania nr 1, Wymagania dodatkowe lp. 4 

Czy Zamawiający w celu dopuszczenia konkurencji  dopuści 17 sztuk nierozłączanych kabli EKG 5-żyłowych wraz 
z zestawami oraz 17 sztuk nierozłączanych kabli 3-żyłowych wraz z zestawami? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 19, dotyczy zadania nr 1, Wymagania dodatkowe lp. 6 

Czy Zamawiający dopuści 17 szt. dużych mankietów o szerokim zakresie 40-48 cm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 20, dotyczy zadania nr 1, dot. Rozdział V 

Czy Zamawiający uzna za podobną dostawę sprzętu medycznego o wartości 113724,00 zł brutto? 
Nasza firma działa na rynku dostaw sprzętu medycznego do publicznych szpitali od ponad 18 lat i zrealizowała 

należycie setki zamówień publicznych dotyczących sprzętu medycznego (w tym do Szpitala Zamawiającego w 

Zdunowie). Kilka miesięcy temu wprowadziliśmy na rynek nowoczesną serię kardiomonitorów i w tak krótkim 
czasie nie jesteśmy jeszcze w stanie wykazać się dostawą kardiomonitorów o wymaganej wartości. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 1  

Czy Zamawiający dopuści aby 12 z 17 monitorów(nie licząc 5 sztuk które muszą być kompatybilne z posiadaną 

centralą kardiologiczną), posiadały min. 10’’ kolorowy ekran TFT o rozdzielczości 1280x800 pikseli? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aby 12 z 17 kardiomonitorów posiadały czas pracy przy zasilaniu z akumulatora min 2 

godziny? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aby 12 z 17 kardiomonitorów posiadały prędkość kreślenia do wyboru: 3.12, 6.25, 

12.5, 25, 50 mm/s?    

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aby w  12 z 17 kardiomonitorów drukarka była możliwa jako opcja dodatkowa 

modułowa nie wbudowana? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

W związku z powyższym pkt. 26. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1 otrzymuje brzmienie:  
„26. Wbudowana, modułowa lub zintegrowana drukarka termiczna” 
 



Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

Pytanie 5, dotyczy zadania nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aby w 12 z 17 kardiomonitorów były min. 4 poziomy głośności sygnalizacji  

alarmowej? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 6, dotyczy zadania nr 3 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym ekranem TFT o przekątnej minimum 15’’ i rozdzielczości co 

najmniej 1024x768 pikseli? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

W związku z powyższym pkt. 6. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 3 otrzymuje brzmienie:  

„6. kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum "15”, 
rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). Ekran 
wyposażony w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania do natężenia 
oświetlenia zewnętrznego.” 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

 

ZESTAW 5 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 1  

Ad. 16.1 W związku z wymaganym pomiarem odcinka ST, czy zamawiający będzie wymagał możliwości 

ustawienia jednostki pomiarowej ST w mm oraz mV? Jest to wygodne rozwiązanie ułatwiające pracę personelu 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określił jednostki pomiarowej, dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1  

Ad. 16.12 Czy pod pojęciem „Analiza zmian częstości akcji serca z min. 4 h, co najmniej informacje o 

wartościach HR: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).” 

Zamawiający rozumie dedykowane okno menu analizy zmian częstości w którym podane są wszystkie wartości 
parametrów wymaganych, okno menu niezależne od menu trendów? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 

 

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 1  

Ad. 19.8 Czy pod pojęciem „Analiza zmian wartości NIBP z min. 4 h, co najmniej informacje o wartościach 
ciśnienia: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).” 

Zamawiający rozumie dedykowane okno menu analizy  zmian wartości NIBP w którym podane są wszystkie 
wartości parametrów wymaganych, okno menu niezależne od menu trendów? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 

 

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 3 

Opis parametrów wymaganych dla Kardiomonitor z analizatorem gazów anestetycznych punkt 4. Czy 
Zamawiający dopuści monitor modułowy z obsługą przy pomocy ekranu dotykowego z funkcją gestów?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 



W związku z powyższym pkt. 6. załącznika nr 1 do SIWZ – Załącznik 1 do SIWZ - Specyfikacja 

techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 3 otrzymuje brzmienie:  

„6. Obsługa monitora przy pomocy, pokrętła, przycisków lub przez ekran dotykowy.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 
techniczna - opis przedmiotu zamówienia - dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  
 

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania i 

otwarcia ofert, na niżej podane:: 
- termin składania ofert – z 06.02.2020 r., do godz. 11:00 na 10.02.2020 r., do godz. 11:00, 

- otwarcie ofert – z 06.02.2020 r. o godz. 11:30 na 10.02.2020 r. o godz. 11:30 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 10.02.2020 r., do godz. 11:00, 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 11:30  

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul. 
Broniewskiego 2. 
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