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Znak sprawy: DZP-270-13-2019  Bydgoszcz dnia: 2019-03-05 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2019-03-05 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Dostawa monitorów kardiologicznych wraz ze stacją centralnego monitorowania, 

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego są następujące : 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju połączenia oczekuje pomiędzy kardiomonitorami a stacją 

centralnego monitorowania? Przewodowego czy bezprzewodowego? W przypadku połączenia 

bezprzewodowego prosimy o określenie obszaru na jakim na funkcjonować sieć bezprzewodowa lub 

przewodowa. Udostępnienie dokumentacji z zaznaczeniem punktów instalacyjnych umożliwiających 

oszacowanie kosztów instalacji sieci bezprzewodowej lub przewodowej na Państwa oddziale? 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. W 

związku z powyższym prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej oddziału na którym przewidziana jest 

instalacja z zaznaczeniem miejsc do instalacji. 

W przypadku braku dokumentacji technicznej prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej dla potencjalnych 

oferentów z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z Art. 29 ust. 1 PZP, 

po stronie Zamawiającego jest odpowiedzialność za opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przewodowego połączenia pomiędzy kardiomonitorami a stacją centralnego 

monitorowania.  Kardiomonitory mają zostać zamontowane w Budynku Pawilonu Łóżkowego na 2 piętrze na 
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Oddziale Wewnętrznym w sali chorych nr 5 (2 szt.) i w sali chorych nr 6 (2 szt.), zaś stacja centralnego 

monitorowania w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym na tym samym oddziale. Zamawiający dołącza do 

niniejszego pisma plan (z wymiarami) Oddziału Wewnętrznego wraz z naniesionymi pozycjami montażu 4 

kardiomonitorów i stacji centralnego monitorowania. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

- ściany wewnętrzne budynku wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej; 

- w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym ściany do wysokości 2 m wyłożone są płytkami ceramicznymi; 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy jest klimatyzowany; 

- w w/w pomieszczeniach brak jest infrastruktury IT – gniazda, które są wbudowane są wykorzystywane w 

100% na potrzeby istniejących urządzeń; 

- odległość od pomieszczeń montażu systemu kardiomonitorów to ok. 23 m (8 m pion, 15 m poziom). 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie o odporności IPX0, które  przeszło pozytywnie test na 

oblewanie urządzenia przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 i EN60601-2-49, co jest wystarczające dla 

urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością  zdefiniowania min. 3 zawierają min. 

ustawienia dotyczące: zakresów  alarmów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy oraz przyciski 

funkcyjne na ekranie dotykowym ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem awaryjnym min. 60 min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 4 

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w ekran kolorowy o przekątnej 12”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 4 i parametry oceniane-pkt 3. 

W związku z tym, że Zamawiający nie określił od jakiej płaszczyzny liczone mają być te stopnie: czy od 

płaszczyzny prostopadłej do płaszczyzny monitora – dając tym samym niezwykle wąski kąt widzenia 30 stopni, 
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czy może od płaszczyzny monitora – dając tym samym kąt widzenia 150 stopni. Jednocześnie jest to 

niespotykana forma zapisu, faworyzująca rozwiązania firmy Philips, prosimy o usunięcie zapisu ,i kącie 

widzenia ekranu wynoszącym około +/- 15 stopni”.  

 Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis w pkt. 4 Tabeli Specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia oraz w pkt. 3 Tabeli Parametry oceniane poprzez zastąpienie sformułowania: „i kącie 

widzenia ekranu wynoszącym około +/- 15 stopni” sformułowaniem: „i kącie widzenia ekranu 

wynoszącym min.150 stopni”. 

 

Pytanie 8 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 5  

Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie na ekranie 6 krzywych dynamicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 8 

Czy Zamawiający dopuści co najmniej 2 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich 

przełączania bez utraty danych pacjenta? Przy tak niewielkiej wymaganej liczbie monitorowanych parametrów 

życiowych pacjenta, kiedy możliwe jest ich łatwe umiejscowienie i wygodne, czytelne wyświetlanie na 1 ekranie 

kardiomonitora, większa liczba konfiguracji ekranu nie ma zastosowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie większości z wymaganych danych nie w 

formie przełączanych trybów, ale w formie konfiguracji przez użytkownika podstawowego trybu wyświetlania? 

A więc: wyświetlanie min. 3 krzywych dynamicznych; wyświetlanie ekranu dużych znaków; wyświetlanie EKG 

w układzie kaskady; wyświetlanie ekranu oxyCRG;  wyświetlanie trendów parametrów życiowych w formie 

graficznej i tabelarycznej z ostatnich przynajmniej 24 godzin; przełączenie monitora w tryb gotowości;  ręczne 

lub automatyczne uruchomienia trybu nocnego – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności 

alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika).” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 11 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne na 180 minut? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12 – Parametry oceniane: pkt 3 

W związku z tym, że punkt pokrywa się z wymogiem opisanych w punkcie 4, czy Zamawiający dopuści monitor 

wyposażony w ekran kolorowy o przekątnej 12”oraz zmieni zapis dotyczący punktacji przekątnej ekranu na 

„Przekątna ekranu : 

=12”- 0 pkt     >12”- 2 pkt” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 13 – Parametry oceniane:  

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie centrali w formie komputera All-in-One, 

zamkniętego w obudowie ekranu dotykowego klasy medycznej? 

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie algorytmu pomiarowego NIBP odpornego na 

zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, wykorzystujący dwutubowy system wężyków i mankietów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14 - Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzór umowy par.2 ust.1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na  realizację dostaw min. 6 tygodnie od terminu podpisania umowy? 

Wyjaśniamy, że oferowany sprzęt jest produkowany pod konkretne zamówienie i to wymaga min. 6 tyg.  na 

realizację. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, termin realizacji zgodnie z SIWZ w związku z 

terminami wynikającymi z realizacją programu Polkard, w ramach którego realizowany jest 

przedmiotowy zakup. 

 

Pytanie 15 - Dotyczy wzoru umowy, par. 3 b) 

Ze względu na fakt, że instrukcje serwisowe podlegają modyfikacjom i aktualizacjom dla zapewnienia 

najwyższej jakości i bezpieczeństwa serwisowania i użytkowania urządzenia czy Zamawiający dopuści 

przekazanie dokumentacji serwisowej umożliwiającej wykonywanie konserwacji i napraw urządzenia nie 

później niż w dniu zakończenia okresu gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 16 - Dotyczy wzoru umowy, par.3 ust.8 

Prosimy o odstąpienie od wymogu, określonego  w punkcie 8 - zał. nr 5 . Urządzenia będące przedmiotem oferty 

często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie 

nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć 

negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17 - Dotyczy wzoru umowy Par. 4 

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/podjęciu działań serwisowych oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18 -  Dotyczy wzoru umowy - Par. 5 ust. 4 

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza 

UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, 

że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie 
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naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści: Czas naprawy bez 

konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych spoza UE? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  powyższe, stosowne zmiany zostaną naniesione w Istotnych 

postanowieniach umowy. 

 

Pytanie 19 -  Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust.5 

Czy Zamawiający dopuści zmianę tego par. na następujący: " Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 

zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy 

przekracza czas określony w umowie/SIWZ" 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  powyższe, stosowne zmiany zostaną naniesione w Istotnych 

postanowieniach umowy. 

 

 

Pytanie 20 - Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: „Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy wymiany elementu/podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad po 3 naprawie tego samego 

elementu/podzespołu urządzenia.” 

 

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. 

Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko 

część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach 

chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie 

najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt 

zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego 

sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, jednocześnie wyjaśnia, że wymiana sprzętu na 

nowy dotyczy wyłącznie stwierdzonych wad istotnych sprzętu. 

 

 

Pytanie 21 - Dotyczy wzoru umowy;  

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia 

serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22 – Ad. pkt.14 

Czy Zamawiający dopuści ładowanie baterii do 90% w czasie do 5,4 godziny? Jest to niewielka różnica w 

stosunku do wymaganej. Ponadto w pracy oddziału dużo ważniejszym parametrem jest czas pracy na baterii 

(wynoszący nie mniej niż 5 godzin) w razie zaniku zasilania lub transportu niż czas ładowania akumulatora. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 23 – Ad. pkt. 30 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej 

producenta odpornej podobnie jak Nellcor lub Masimo lub Fast (technologia natywna Philips) lub TruSignal 

(technologia natywna GE), na niską perfuzję i redukującej artefakty ruchowe? Tym samy stosowane są 

odpowiednie czujniki. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że jest odporny na niską perfuzję, wstrząsy 

i artefakty ruchowe. Zakres (0-100 lub 1-100%), dokładność (min. 3% w zakresie minimum 70-100%). 

 

Pytanie 24 – Ad. pkt. 27 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie częstości akcji serca  

z wieloodprowadzeniową analizą arytmii według 33 różnych definicji arytmii w jednym, automatycznie 

wybieranym i najlepszym pod względem m.in. jakości sygnału odprowadzeniu, które można zmienić ręcznie w 

menu dotyczący pomiaru EKG kardiomonitora? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25 – Ad. pkt. 5 SIWZ 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni od daty udzielenia 

zamówienia? Prośba o wydłużenie terminu realizacji zamówienia podyktowana jest potrzebą wyprodukowania 

towaru i sprowadzenia go do Polski z zagranicy co jest praktycznie niewykonalne  

w terminie tylko 7 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższe, termin realizacji zgodnie z SIWZ w związku z 

terminami wynikającymi z realizacją programu Polkard, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy 

zakup. 

 

Pytanie 26 - Pkt 34 

Czy Zamawiający dopuści centralę z obsługą do 8 kardiomonitorów z możliwością rozszerzenia do 32 

kardiomonitorów w przypadku rozszerzenia oddziału?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory posiadały pamięć wszystkich krzywych z okresu min. 48 

godzin oraz z okresu zdarzeń alarmowych?  

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w SIWZ. 

 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kardiomonitory posiadały system alarmowy umożliwiający uciszanie 

aktywnego alarmu, pauzowanie wszystkich alarmów oraz wyłączanie wszystkich alarmów bezterminowo z 

przycisków na obudowie kardiomonitora?  



7 
 

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w SIWZ. 

 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kardiomonitory posiadały zaawansowane funkcje kardiologiczne 

umożliwiające prezentację zmian odchyleń odcinka ST w układzie wykresu kołowego oraz możliwość analizy do 

25 rodzajów arytmii? 

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w SIWZ. 

 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby kardiomonitory umożliwiały obsługę czujników saturacji różnych 

producentów w tym Nellcor i Masimo? Rozwiązanie takie umożliwi Zamawiającemu możliwość wykorzystania 

różnych sensorów na oddziale bez ograniczania się do jednej marki?  

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje wymagania w tym zakresie w SIWZ. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich 

wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 


