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p

ublicznego

nr TP-23 l/4/PN/86/2011 - system monitorowania
intensywnego nadzoru - wyposa2enie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
pruetarg nieograniczony

z

centralq

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wiefl publicznych (j.t. z
2010r. Dz. U. Nr 113,po2.759 ze zrn.), udzielam wyjaSnief nazadanept4:ania:

PYTANIE I
Dolvczy pkt I 3:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici centralq z systemem operacyjnym Windows XP? Jest to obecnie powszechnie
stosowqny systgm operacyjny w centralach intensywnego nadzoru przez wielu producentbw. "

ODPOWIEDZ
Nie, to system powszechnego stosowania nie jest przeznaczony do zastosowari profesjonalnych.

PYTANIE

2

Doq)cry pkt I l2.I 13 :
,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tych wymog1wT Ll/ykorzystanie infrastruktury do innych cel6w moie pomimo
priorytetu dany.ch z monitorowaniq zakl6cat ich przesylanie bez op6lnienia. "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

PYTANIE 3
Dotvc4v pkt | 20:
,,.Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tego wymogu jako charakterystycznego dla tylko jednego produktu
Aquity Central Station firmy lltelch Allyn? "

-

centrali

ODPOWIEDZ
Nie, poniewaz SOR bgdzie rozmieszczony na dw6ch piEtrach, a mapa pozwoli na szybkie zlokalizowanie
stanowisk, na kt6rych zaistnial alarm.

PYTANIE 4
,,Czy Zamowiajqcy wymaga instrukcji obslugi w jqzyku polskim w formie papierowej

i

elektronicznei przy

"
ODPOWIEDZ
dostawie?

Zamawiajqcy wymaga formy elektronicznej zalqczonej do oferfy. Forma papierowa wraz z dostaw4.

PYTANIE

5

,,Czy Zamawiajqcy wymaga, aby oprogramowanie centrali, a
jqzyku polskim? "

w szczeg1lnoici interfejs uzytkownika byl

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE

6

Dorycn pkt |

2l:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici centralq z moiliwoiciqrozbudowy do 32 stanowisk i mo2liwoiciq lqczenia central w
sieci w celu obslugi wiqkszej iloici stanowisk? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE
Dot-vcTv

7

ll

pkt

1.8:

z

systemem pomiaru oddechu metodq impedancyjnq przy
rozmieszczeniu elektrod zapewniajqcym prawidlowy pomiar niezale2nie od sposobu oddychania? "

,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

8

II L l2:
,,Czy Zamatuiajqcy dopuici kardiomonitor z kontrolqbezdechu regulowanqw zakresie I0 - 40 sekund? Zakres
od 6 sekund nie ma uzasadnienia praktycznego, poniewai powodowal by alarm bezdechu iu2 przy iredniei
czqstoici oddec.h6w l0 / minutq. "

Dotyc4v pkt

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

9

Doryc4t pkt II 2.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor bez tej funkcji

monitora Propaq CSfirmy lklch Allyn? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie

z

SIWZ,

w przypadku trudnoSci z pomiarem

jako charakterystycznej tylko

dla jednego produktu

-

ci3nienia przez kardiomonitor funkcja ta pozwoli na

dokonanie pomiaru manualnego przez personel z uZyciem stetoskopu.

PYTANIE

10

Donczy pkt II 3.3 :
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z zakresem pomiaru tptna z saturacii 30

-

300 bpm? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

II

Dot:lcry pkt ll 4.3 :
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor

z

pomiarem temperqtury w zakresie od

-l

do 45 st. C? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

12

lll 3:
dopuici centralq z
2i*oriajqcy
-Cty

Dotyczv pkt

systemem operacyjnym Windows XP? Jest

to obecnie powszechnie

"
stosowany systgm operacyjny w centralach intensywnego nadzoru przez wielu producentbw.
ODPOWIEDZ

Nie, to system powszechnego stosowania nie jest przeznaczony do zastosowari profesjonalnych.

bvrnxtn ts
Dot.vc4v pkt lll

12 i 13:
mo1e pomimo
,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z lychwymogdw? LVykorzystanie infrastruktury do innych cel6w
"
op6inienia.
przesylanie
bez
ich
zakl'cat
priorytetu dany,ch z monitorowaniq

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

14

III 20:
produktu
,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tego wymogu iako charakterystycznego dla tylko iednego
"
Allyn?
Welch
Central.Stationfirmy
Aquity
Dotvczy pkt

-

centrali

ODPOWIEDZ
Nie, poniewa'z SOR bgdzie rozmieszczony na dw6ch pigtrach, a mapa pozwoli na szybkie zlokalizowanie
stanowisk, na kt6rych zaistnial alarm.
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PYTANIE

15

Dotvczl, pkt

III27:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici centralq z moiliwoiciq rozbudowy do 32 stanowisk i mo2liwolciq lqczenia central w
sieci w celu obslugi wiqkszej iloici stanowisk? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

16

Dotyczv pkt IV 3:
,,Czy Zamawiajqcy dopu,f ci kardiomonitor o grubolci 170 mm?

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

17

Dob,c? Pkt IV 5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor bez obslugi za pofrednictwem ekranu dotykowego?

"

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wymaga ekranu dotykowego.

PYTANIE

18

Dot:tczylkt IV 7. 16. l7:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor bez zasilania akumulatorowego, kt6re

w

kardiomonitorze

stacjonarnym nie ma uzasadnienia? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE

19

Dotltc4t pktlY 13:
,,Czy Zamawiaj4cy dopuSci kardiomonitor bez drukarki termicznej, z moZliwoSci4 wydruk6w na centralnej
drukarce laserowej? Wydruki na papierze termicznym sq kosztowne i nietrwale."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 20
Dotvcm pkt IV l4:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z moiliwoiciqaktualizacji oprogramowania i aktywacji dodatkowych
funkcji poprzez.siet LAN (gniazdo LAN RJ-45)?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

21

Dorycn pkt IV 20:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z innym systemem mocowania?

"

ODPOWTEDZ
Tak.

PYTANIE

22

Doy'cry Pkt IV 21 '
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor o wadze

< I0

kg?

"

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 23
Dorycz.v pkt IV L2:

,,Czy Zamawiajqcy dopulci kardiomonitor z sygnalizacjqzlego kontaktu elektrod, bez diagramu? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 24
Dotltczv pkt IV I .7:
,,Czy Zamawiaj qcy dopuici kardiomonitor z kontrolq bezdechu regulowanqw zakresie 10
ODPOWIEDZ
Tak.
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*

40 sekund? "

PYTANIE 25
Dotylz.v pkt II/ 2,5:
,,Czy Zamauiajqcy dopulci kardiomonitor z zakresem pomiaru ciinienia NIBP 10

* 270 mmHg? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 26

lY 3.2:

Dotyc4v pkt

,,Czy Zamawiaj4cy dopuSci kardiomonitor z zakresem pomiaru ciSnienia IBP od -40 do 360 mmHg?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

27

Dotvczv pkt IV 4.3:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu 30

ODPOWIEDZ

-

300 bpm? "

Tak.

PYTANIE 28

Dotlcq,pkt V L8:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor

z

systemem pomiaru oddechu metodq impedancyjnq przy

rozmieszczeniu elektrod zapewniajqcym prawidlowy pomiqr niezaleLnie od sposobu oddychania? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

PYTANIE 29
Dot.vc4,PktV 1.12.
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z kontrolqbezdechu regulowanqw zakresie l0 - 40 sekund? Zakres
od 6 sekund nie ma uzasadnienia praktycznego, poniewa| powodowal by alarm bezdechu juz przy iredniei
czqstoici oddech6w 10 / minutg."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 30
Dotvc4v

pkt

V 2.5 :

,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor bez tej funkcji

jako charakterystycznej tylko

dla jednego produktu

monitorq Propgq CSfirmy Welch Allyn? "

-

ODPOWIEDZ
Zgodnie

i

SIWZ,

w

przypadku trudnoSci

z pomiarem ciSnienia przez kardiomonitor funkcja ta pozwoli

dokonanie pomiaru manualnego przez personel z uZyciem stetoskopu.

PYTANIE

31

Do\tc4t pkt

V 3.3:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci kardiomonitor z zakresem pomiaru tqtna z saturacji 30

-

300 bpm? "

I

do 45 st. C? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 32
Dobtc4t pkt V 4.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor

z

pomiarem temperatury w zakresie od

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 33
Dotllcry pkt V 5.7;
,,Czy Zamaniaj,qcy dopuici kardiomonitor z

I okresem pr6bkowania?

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 34
Doryczy pkt V 5.l0:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor z

I wartoiciqprqdkoici przeplywu?"
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-

na

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 35
Do1)cry pkt I 23:
,,Czy Zamawiajqcy ma na

myili zdalny podglqd

monitorujqcym.stacji opisanej w pozycji nr

III

wszystkich monitorowanych stanowisk

(podglqd stacja

-

na

stanowisku

na

stanowisku

stacja)? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 36
Dot:tcZv pkt

III 23:

,,Czy Zamawiajqcy ma

na mySli zdalny podglqd wszystkich monitorowanych
w pozycji nr I (podglqd stacja - stacja)? "

stanowisk

monitorujqcym.stacji opisanej

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 37
Doitc4t pkt IV 7 i I6:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci kardiomonitor wyposa2ony w nowoczesny akumulator kwasowo-olowiowy bez efektu
parniqci zapewniajqcy zasilanie akumulatorowe na I godz.? lt przypadku monitordw do zastosowari
przyl12kowych zasilanie akumulatorowe ma jedynie charakter awaryjny i proponowany czqs pracy wydaje siq w
zup elnoi ci spelniat t akq r o I q. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 38
Dot:lcry pkt pkt IV L7:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kontrolq bezdechu w zakresie 6-30 sekund? Pr6g powy2ej 30 sekund stanowi bardzo
dtugi przedzial.czasowy uniemoiliwiajqcy czQSto dostatecznie szybkq reakcjq. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 39
Doq)c4v pkt IV 2.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici pomiar ciinienia NIBP w zakresie 15-270 mmHg? IVartoici ciinienia skurczowego
powyzej 270 mmHg sq niezwykle rzadko spoQkane w pomiarach nieinwazyinych. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 40
Dorycz.v pkt IV 3.2:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici pomiar ciinieniq IBP w zakresie -30-300 mmHg? Wartoici ciinienia powyzei 300
mmHg w pomiarach inwazyjnych sqniezwykle rzadko spotykane w pomiarach inwazyinych."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

41

Dotyc4) pkt IV 4.3:

,,Czy Zamawiajqcy dopuSci zqkres pomiaru pulsu 20-250

jako typowy dla technologii Nellcor? Jest

to

technologia wystandaryzowana i oferujqca okrellone parametry majqce zastosowanie do wszystkich urzqdzeri, w
kt6rych j est stosowana.

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 42
Dotvc4t pkt IV 6.2:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor wyposaiony w jeden kanal pomiaru temperatury, z
rno2liwoiciq serwisowego rozszerzenia o drugi kanal do kofica roku 20 I I ? "

ODPOWIEDZ
Tak, ale w ramach bezplatnej uslugi.
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PYTANIE 43
Dot.vczv pkt V 5.10:
,,Czy Zamowiajqcy poprzez ,,komplet jednorazowych lqcznik6w typu T z portem do pr6bkowania dla doroslych"
rozumie kompletne linie pomiarowe, wyposaZone w lqcznik typu T, umoZliwiajqce pomiar CO2 u pacjent6w
zaintubowanych? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 44
,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z wymogu zlo2enia instrukcji w formie papierowej u,raz z ofertq? Instrukcja
urzqdzeit zajmuje ok. 700 stron A4."

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga formy elektronicznej zatqczonel do oferty. Forma papierowa wraz z dostawq.

PYTANIE 45
DoryczvpktII L5iVI.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci wzmocnienie sygnalu EKG regulowane w 5 zakresach: 0.25, 0,5, 1,0, 2,0,
mV/cm? "
ODPOWIEDZ

4,0

Tak.

PYTANIE 46
Donczvpktll I.5iVl.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wzmocnienie sygnalu EKG regulowane w nastQpujqcych zakresach: 0,5, I,0, 2,0, 4,0
mV/cm? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 47
Do\tcZvpktlI 1iV4.3:
,,Czy Zamawiajqcy dopu.(ci kardiomonitor z

I

kanalem pomiaru temperatury? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 48
Dot:tczy pkt II 2.8 i V 2.8:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci mankiet pomiarowy

z

jednym portem do podlqczenia przewodu? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 49

Dovcn $2 ust.2 prqiektu umow:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wydlu2enie czasu reakcji ser"wisu do 48 godzin od zgloszenia? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 50
Dotyc4v S2 ust.4 projektu umow:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq zmianq w/w zapisu na nastqltujqcy: ,,Minimalna liczba naprclw uprawnia.iqca
do wymiany elementu na nowy - 3 naprawy tego elementu. "? "
ODPOWIEDZ

$2 ust. 4 otrrymuje brzmienie: ,,W przypodku 3-krotnej naprqwy tego samego elementu wymiana tego elementu
na nowy"

PYTANIE 5I
Doqtc4t $3 ust.3 Projektu umow)t:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodp na wydlu2enie termu realizacji na 7 dni od zloienia zam1wienia? Termin 3 dni
jest wyjqtkowo kr\tki na przygotowanie oraz dostawq, szczeg1lnie jeili Kupujqcy ma siedzibq znacznie oddalonq
od siedziby Sprzedawcy "

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE

52

Dot.vc4t

ust,

f4

I pkt.I proiektu umow),:

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w/u, zapisu na nastqpujqcy: ,, niezrealizowania umowy w terminie, o
ktdrym mowa w $3 w wysokoici 0,2'% warto:ici brutto niezrealizowanej czqici umowy za kaidy dzieit zwloki"? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE

53

Do\tc4v

ust.

f4

l

pkt.3 projektu umow)t;

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy: ,,odstqpienia od umow przez
Kupujqcego z przyczyn okre:ilonych lr, $5 - w wysokoici I0'% wartoici brutto umowy"? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 54

f 5 ust.2 projektu umow!:
,,Czy Zammuiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy: ,,op6inienie w dostawie przedmiotu
umowy powyzej 30 dni"? "
DotJtczv

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE

55

Do\tc4v pkt 6 wlmagari dodatkowvch:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy ,W okresie gwarancji w przypadku
wystqpienia awarii dosta,ua sprzQtu zastpczego nastqpi do 7 dni od zgloszenia. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 56

Dotvc4vpktI3illl3:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkq centralnq stacji monitorowania pracujqcq w systemie operacy.inym
Windows? Z punktu widzenia uiytkownika nie ma znqczeniq no jakiej platfurmie jest zrobiony system, tylko
jasnoit i prostota uiytkowania. Oferowane rozwiqzanie w 2aden spos6b nie ogranicza prqcy personelu, tylko.iq
ulatwia. "

ODPOWIEDZ
Nie, to system powszechnego stosowania nie jest przeznaczony do zastosowari profesjonalnych.

PYTANIE
Dotvc4) pkt

57
I I 0.1 2, I 3. I 4 i

III

I 0, I 2, I 3. I 4:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkp centralnq stacji monitorowania opartej na sieci bezprzewodowei
pracujqcej w standardzie monitorowania IEEE 802.11 lub IEEE 802.11b i posiadajqcej mo2liwoici zgodnie z
siq z prolbq
wymienionymi standardami? Oferowane rozwiqzanie charakteryzuje inna technologia,
^ryracam),
do Zamawiajqcego o dopuszczenie alternatluvnego rozwiqzania. Z punktu widzenia ufitkownika nie ma 2adnei
r 62 n i cy w j akim s t an dar dz i e komunikacj i b ezprz ew o dow ej p r a cuj e s i e t. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 58

Do\)crypktI

ll iIII

11:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkq centralnq stacji monitorowania z dwukierunkowq komunikaciqw zakresie
danych pacjenta, informacjach o alarmqch i zakresach alarm6w? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

59

Dotvc4v pkt

I

19 i

III

19:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkq centralnq stacji monitorowania

z

trendami 48h, dla wszystkich l2

stanowisk? "

ODPOWTEDZ
Zgodnie zSIWZ.
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PYTANIE 60
I 20 i III 20:

Dorytcqt nkt

,,Zwracamy siq z prolbq do Zamawiajqcego o rezygnacjq ze wskazanego Wmogu, jako funkcji niemo2liwej do
realnego zastosowania na oddziale.

"

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 6I
Doryc4t pkt I 27 i

III 27:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkq centralnq stacji monitorowania
monitorowania do I6 l62ek, przy pojedynczej centrali? "

z

mo2liwoicicp jednoczesnego

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

62

I 28 i III 28:
,,Zwracamy siqz proibqdo Zamawiajqcego o doprecyzowanie, czy okreilone ciqgi komunikacyjne majqzostat
pokryte sieciq bezprzewodowq powiqzanq z monitorowaniem? Jefli tak, to prosimy o zalqczenie plan6w
powierzchni, kt,6ra ma zostac pokryta sieciq bezprzewodowq. "
Dotycz.v pkt

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 63

DotyczvpktII5iV5:

i przycisk6w
jest
powierzchni
trudniejsze
za pomocq
pomocq
na
malej
ni2
Sterowanie
za
ekranu
dotykowego
funkcyjnych?
oferowanego rozwiqzania - pokrqtla i przycisk1w. "
,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje prostq obslugq monitorq za pomocq pokrqtla sterujqcego
ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy d opus zc za.

PYTANIE 64
Dot:tcZv pkt

II9,l0 i

V 9,10;

,,Czy Zamawiajqcy dopuici jednostkq centralnq stacji monitorowania opartej na sieci bezprzewodowei
pracujqcej w standardzie monitorowania IEEE 802.11 lub IEEE 802.llb i posiadajqcej moiliwoici zgodnie z
wymienionymi standardami? Oferowane rozwiqzanie charakteryzuje inna technologia, zwracamy siq z proibq
do Zamawiajqcego o dopuszczenie alternatywnego rozwiqzania. Z punktu widzenia uzytkownika nie ma iadne.l
roinicy w jakim standardzie komunikacji bezprzewodowej pracuje siet. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

65

Doryc4v pkt

II l7 i I/ 17:

,,Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na brak potwierdzonej odpornoici na uderzenia i upadek? Monitory oJbrowane
Panstwu squrz-qdzeniami wysokiej klasy i spelniajqwszelkie normy dotyczqce sprzQtu medycznego. "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 66
Dot.vcz.v pkt

II

1.4

i V 1.4:

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na czqstoit akcji serca w zakresie 30-300 bpm? Oferowany zakres iest niewiele
wqiszy od wymaganego i w 2aden spos1b nie ogranicza mo2liwoici monitorowania oraz diagnozowania stanu
pacjenta. "

ODPOWIEDZ
Z am aw

i

aj qcy

PYTANIE

d op us zc

za.

67

DotycZv pkt II 1.5 i V 1.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci monitor z moiliwoiciqregulacji wzmocnienia EKG od 0,25mV do 2mv? Oferowany

zakres w pelni wystarcza do czytelnego przedstawienia zapisu EKG na ekranie
diagnostycznyc,h.

"

ODPOWIEDZ
Tak.
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i

nie ogranicza moiliwoici

PYTANIE 68
Doq)c4v pkt

II L6 i v 1.6:

,,Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na prqdkoit przesuwu na ekranie w zakresie - 6,25;12,5;2Smm/sek? Oferowany
zakres w pelni wystarcza do czytelnego przedstawienia krzywej oddechu na ekranie i nie ogranicza moiliwoici
diagnosQcznyc.h.

"

ODPOWIEDZ
Zam aw iajqcy

d

opuszcza.

PYTANIE 69
Do4tczvpktII LII iV
,,Czy ZamawiajaO,

l.ll:

dofuici automatycznqregulacip ampliludy kr4,wei oddechowej? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 70

II Ll2 i

Dotvcrypkt

V

l.l2:

,,Czy Zamawiajqcy przyjmie rozwiqzanie dotyczqce kontroli bezdechu poprzez wykrycie bezdechu po czasie
okreilonym automatycznie odpowiednio dla danej grupy wiekowei pacientdw? "

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy dopuszcza.

PYTANIE 7I

II 2.4. 3.5 i V 2.4. 3.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci kardiomonitor wysokiej klasy bez funkcji synchronizacji pomiar6w ciinienia oraz
saturacji sygnalem z kqbla EKG? Eliminacja artefakt6w jest realizowana poprzez alternatywne ro:wicpanie
technologiczne.- zacrwansowane i opatentowane algorytmy pomiarowe ciinienia oraz saturacji."
Dot:tczy pkt

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 72
pkt 112.5 i V 2.5:
,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje brakfunkcji prezentacji wirtualnego slupka rtqci na ekranie, gdyi standardowo
wartoici ciinienia prezentowane sq na ekranie w postaci cyfrowej? Oferowane rozwiqzanie jest powszechnie
stosowane, czytelne i nie budzi wqtpliwoici w zakresie czytelnoici prezentacji danych. "
Dot-vcz.v

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

73

Dorycqt okt II 2.6 i V 2.6:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici kardiomonitor wysokiej klasy bez funkcji ciqglych pomiar6w cilnienia w czasie
Sminut, ale z moiliwoiciq mierzenia ciinienia automqtycznego z interwalami od I min do lgodzin? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 74
Dotttczv pkt

II 2.8 i

V

2.8:

,,Prosimy o dopuszczenie mankiet6w z dwoma przewodami, lqczonymi do gl6wnego przewodu do pomiaru
ciinienia nieinwazyjnego. W ten spos6b w razie awarii, mo2na wymienit tylko ieden z element6w skladowych.
Jest to rozwiqzanie korzystne ekonomicznie.

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 75
Dotl,czy pkt

II 3.2 i

V 3.2:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z technologiq pomiaru cilnienia Nellcor i zakresie
pomiaru saturacji od I do 100%? Oferowana technologia jest uznanqmarkqna salach intenrynvnego nadzoru i
w iaden spos6b nie ogranicza mo2liwoici monitorowania i diagnozowania stanu pacienta. "

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE 76
Doq,cry pkt II 4.1 i V 4.1 :
,,Czy Zammuiajqcy dopuSci wysokiej klasy kardiomonitor bez jednoczesnego wyiwietlania na ekranie r62nicy
temperatur?

"

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 77
Dotyc4) pkt 114.3 i V 4.3:
,,Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zakres mierzonych temp. od 0-45 C 0 przy zachowanej w zapisie dokladnoici
pomiaru 0,1'C? Oferowany zakres jest w zupelnoici wystarczajqcy dla zastosowan klinicznych. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy do pus zc za.

PYTANIE 78
Do\,cry Pkt II 5.2

i V 5.2:

,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje zakres pomiaru etCO2 w strumieniu bocznym w zakresie 0-l}}mmHg, 0-12,5

"
ODPOWIEDZ
kPa?
Z am

aw i aj qcy d opu szcza.

PYTANIE 79
Dot-vczv pkt

II 5.5 i

V 5.5:

,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje przesuw kapnogramu w zakresach 6,25; 12,5; 25mm/sek? Oferowane wartoici
ponualajqw spos6b czytelny i dostqpny zaprezentowat zmierzonq krzywq. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy dopuszcza.

PYTANIE 80
Do\,cZv Pkt II 5.7 i Y 5.7:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z okresami pr6bkowania wstqpnie skonJigurowanymi
w algorytmie pomiarowym? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

81

ll 6.3 V 6.3.
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem ciinienia inwazyjnego w zakresie od -25
do 300 mmHg? Oferowany zakres jest niewiele wq2szy od wymaganego i w iaden spos6b nie ogranicza
m o2l iw oi c i m o nit or ow ani a or az di agnoz ow ania s t anu p acj ent a. "
Dotl,cZv Pkt

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 82

II 6.4 i V 6.4:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem pulsu przy pomiarze ciinienia
inwazyjnego w zakresie od 30 do 200 ud/min? Oferowany zakres w Zaden sposdb nie ogranicza moiliwoici
m onit or ow ani a or az di agnoz ow ani a s t anu p acj ent a. "
ODPOWIEDZ

Dotyc4t pkt

Tak.

PYTANIE 83
DoqtcZv pkt IV

l:

,,Czy Zammuiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z poiedynczym ekranem cieklokrystalicznym
wykonanym w technologii aktywnej matrycy i bardzo szerokim kqtem patrzenia na ekran? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 84
Do1tc4t Pkt IV 3:

,,Czy Zamawiajqcy dopulci wysokiej klasy kardiomonitor o gruboici ponizej l8cm, budowie kompaktowei i
bardzo wygodnym w przenoszeniu? Kardiomonitor umoiliwia rozbudowg o szereg modulfw pomiarowych. "
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ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 85
Dotyc4t pkt IV 5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z dwupoziomowym menu, wykonanym w technologii
nawiqzujqcej do przeglqdarek internetowych i tym sanxynx wpisujqcym siq w przy;wyczajenia pracy z systemami
komputerowymi? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 86
Dotyczv pkt IV 8:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z trendami 72h i interwalem zapisu danych od
2}sekund do lmin, w zale/noici od ustqwienia czasu trwania trendu? Im mniejsza czqstotliwoit zapisywania
danych, tym bardziej szczeg1lowo mozna przeanalizowat dynamiczne zmiany stanu pacjenta w kr6tkotrwalych
odstqpach czasu. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 87
Dotyc4t pkt IV 9:

,,Cry Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor bez gniazda pr4nvolywania personelu

pielqgniarskiego? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE 88
Dotvc4v pkt IV I3:
,,Czy Zammniajqcy dopuici drukarkq termicznq o standardowej szerokoici papieru 50 mm? Jest to standardowy
wymiar papieru, lqtwo dostqtny i ekonomiczny."
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

89

Dot.vc4t pkt IV I4:

,,Prosimy Zamawiajqcego
o pr o gr am ow ani

a ni e j

es

t

o

tr o s kq

rezygnacjq

ze

wskazanego wymogu, poniewa| spos6b aktualizowania

uiyt kowni ka a aut oryz

ow an

e go s e rw i s

u.

"

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy dop uszcza.

PYTANIE 90
Doryc4tpkt IV I8:
,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje funkcjq Standby
od wskazanej w wymogufunkcjonalnoici? "

*

okreilonqjako tryb oczekiwania, kt6ry r6ini siq tylko nazwq

ODPOWIEDZ
Zamaw iajqcy

PYTANIE

d

op

u

szc za.

91

Dotltc4t pkt IV 20:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z systemem mocowania GCX, umoiliwiajqcym
mocowanie od lciany, szyny, kolumny i wielu innych rorwiqzafi stosowanych na OiT w zakresie montazu
aparatury? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 92
Doryc4t pkt IV 22:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci wysokiej klasy kardiomonitor
transportu i przenoszenia zq pomocquchwytu. "

z o wadze 9,8 kg (bez modul6w)?

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
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Wygodnym do

PYTANIE 93
IV 1.2:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor bez graficznej prezentacji jakolci polqczenia
elektrody, ale z funkcjq zamiany prezentowanego odprowadzenia w razie rozlqczenia elektrody? "
ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.

Dot.vc4t pkt

PYTANIE 94
Doq)c4) pkt IV L3:
,,Czy Zamawiajqcy dopulci wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem monitorowania czqstoici akcji serca od 30
do 250 bpm? Oferowany zakres w pelni ponualq na monitorowanie i diagnozowanie stanu pacjenta. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 95
DoNc4t pkt IV 1.6;

,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem monitorowania czqstoici oddechu w
zqkresie od 4 do 120 odd/min?

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 96
Doqtc4t pkt IV 1.7:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z alarmem bezdechu wstqpnie skonfigurowanym na
podstawie grupy wiekowej pac.jenta ? "

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE

97

DotvcTv pkt IV 2,4:
,,Prosimy o dopuszczenie mankiet6w z dwoma przewodami, lqczonymi do gl1wnego przewodu do pomiaru
ciinienia nieinwazyjnego. W ten spos6b w razie awarii, moZna wymienit tylko jeden z element6w skladowych.
Jest to rorwiqzanie korzystne ekonomicznie. "

ODPOWIEDZ
Zamaw iaj qcy d opuszcza.

PYTANIE 98
DorycZv pkt IV 2.5:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem ciinienia nieinwazyjnego w zakresie od
do 260 mmHg?. Oferowany zqkres w pelni pozwala na monitorowanie i diagnozowanie stanu pacjenta. "

I5

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 99
Do6tc4t pkt IV 3.2:
,,Czy Zamowiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem ciinieniq inwazyinego w zah'esie od -40
do 320mmHg? Oferowany zakres w pelni pozwala na monitorowanie i diagnozowanie stanu pacienta."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE

IOO

Dotltc4t pkt IV 3.3:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem ciinieniq inwazyinego z dokladnoSciq
okreilonqjako: +5'% lub t5 uderzen/min? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE lOI
DorycZvpkt IV 4.3. 4.5:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem pulsu w zakresie od 30 do 250 ud/min z
uirednianiem wartoici okreilanym aulomatycznie w algorytmie Nellcor? Oferowany zakres w pelni pozwala na
m o

nit or ow ani

e.

i

di agnoz ow ani e

s

t anu

p aci ent a.

"

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE

102

Do\)czv Pkt IV 5.4:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem oddechu przy pomiarze kapnometrii od 4
do 80 odd/min? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE I03
Dotvc4, pkt IV 6.4:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy kardiomonitor z dokladnoiciq 0,1 stopnia Celcjusza dla klinicznego

zakresu temper.atur? "

ODPOWIEDZ
Tak.

DYREKTORA
lmtu ryoyoazkieqo r,; Koszalinir

q6,M6.4fus,ro,u
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