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SPZOZ/SAN/ZP/374/2019                                                    Sanok, dnia  13 listopad 2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/34/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku” 
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
* Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu respiratory fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018, IV 
kwartał? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 2  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor o wadze nie większej niż 4 
kg? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 3  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z ekranem LCD TFT, o 
przekątnej 12,1 cala oraz rozdzielczości 800x600 pikseli? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 4  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rejestracji 168 
godzin trendów wszystkich parametrów z rozdzielczością nie gorszą niż 1 min? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 5  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zapamiętania 
200 zdarzeń alarmowych oraz 1000 pomiarów NIBP, z możliwością wyświetlania wartości parametrów 
towarzyszących zapamiętanym zdarzeniom? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 6  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością ręcznego 
pełnego oraz szybkiego przyjmowania / wypisania pacjenta, bez możliwości automatycznego 
przyjęcia/wypisania pacjenta? 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość 
rejestracji krzywych EKG z możliwością wyboru prędkości wyświetlania: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 
mm/s? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru 
czułości wyświetlania: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; Automatycznie? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości prezentacji 
zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami 
lub w formie wykresów kołowych? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości analizy 
odcinka QT? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada analizę 17 
zaburzeń rytmu tj. asystolia, migotanie komór, tachykardia komorowa, R na T, wielokrotne PVC, para 
PVC, pojedyncze PVC, bigeminia, trigeminia, tachykardia nadkomorowa, bradykardia nadkomorowa, 
wielopostaciowe PVC, stymulator nie przechwytuje, stymulator nie generuje impulsów, rytm 
nieregularny, pauza, słaby sygnał EKG? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor zapewniający pomiar 
oddechów (RESP) z możliwością ustawienia prędkości kreślenia: 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25 mm/s? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem saturacji 
zakresem pomiaru pulsu: 25 – 250 /min.? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości włączenia 
funkcji braku alarmu w czasie pomiaru NIBP na tej samej kończynie na której założony jest czujnik 
oraz bez funkcji alarmu desaturacji? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru NIBP 
w zakresie 10 – 270 mmHg bez możliwości wyświetlania pomiaru pulsu z pomiaru NIBP ale z 
możliwością prezentacji pomiaru pulsu w tabeli trendów NIBP? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 



SPZOZ/SAN/ZP/374/2019 Strona 3 z 6 

* Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru 
temperatury głębokiej lub powierzchniowej o zakresie pomiarowym: 0 – 50 oC, rozdzielczością 0,1 oC 
oraz dokładnością +/- 0,3 oC? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, którego obsługa jest 
możliwa przy użyciu ekranu dotykowego oraz dotykowych przycisków szybkiego dostępu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 18  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości wyświetlania 
informacji pomocy dotyczących elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 10 poziomów 
wyboru głośności sygnalizacji alarmowej oraz posiada fabrycznie skonfigurowane 3 wzorce 
sygnalizacji dźwiękowej odpowiednio dla wybranej istotności danego alarmu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość 
dowolnego ustawiania przez użytkownika domyślnych granic alarmowych dla każdego z mierzonych 
parametrów oraz dla każdego typu pacjenta, z możliwością natychmiastowej zmiany tych granic przez 
użytkownika w trakcie monitorowania, bez możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych 
dla aktualnego stanu monitorowanego pacjenta? 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez opcji trybu nocnego ale 
posiadający czujnik natężenia światła i opcję automatycznej regulacji stopnia jasności matrycy na 6 
poziomach? 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość 
rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parame-
trów z okresu do 168 godzin z okresu monitorowania bez możliwości włączenia dodatkowej funkcji 
analizy EKG i NIBP z ostatnich 24h? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 23  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada możliwość 
rejestracji i wyświetlania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parame-
trów z okresu do 168 godzin z możliwością wydruku tabeli trendów tabelarycznych oraz aktualnych 
przebiegów krzywych na drukarce termicznej wbudowanej w aparat lub możliwością eksportu danych 
poprzez złącze USB na nośnik przenośny typu Pendrive w celu ich dalszego odczytu i analizy na kom-
puterze PC? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, bez możliwości aktywacji z 
poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z  ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości podglądu 
danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru? 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 26  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji in-
formowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości funkcji zdal-
nego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, umożliwiający eksport da-
nych poprzez złącze USB na nośnik przenośny typu Pendrive w celu ich dalszego odczytu i analizy na 
komputerze PC? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 29  dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający możliwość roz-
budowy o pomiar rzutu minutowego metodą termodylucji bez możliwości połączenia w sieci z centralą 
pielęgniarską ale posiadającym możliwość współpracy z dedykowaną centralną stacją monitorowania? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w złącze USB 
oraz złącze sieciowe RJ45 bez pokryw zabezpieczających w przypadku ich nieużywania? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, wysokiej klasy urządzenie do wspomagania 
kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach: 
- Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą/plecakiem 12 kg 
- Transmisja danych za pomocą karty SD o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w 
czasie komputera 
Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający oczekuje w punkcie 5 „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki pier-
siowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pa-
cjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację.”, potwierdzenia tego parametru 
przez Wykonawcę w postaci dostarczenia odpowiednich dokumentów np.: certyfikatu wystawionego 
przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub oficjalnie opublikowanych wyników badań stwierdzają-
cych, że zaoferowane urządzenie w czasie użycia na pacjencie rzeczywiście wspomaga relaksację klatki 
piersiowej poprzez aktywną dekompresję?  
 
Wyjaśniamy, że Zamawiający ma obowiązek wnikliwie przebadać oferty Wykonawców i wymagać jed-
noznacznego potwierdzenia parametrów zaoferowanego produktu pod kątem zgodności z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia. Zwłaszcza w zakresie parametrów, których jednoznacznie nie można potwier-
dzić na podstawie instrukcji obsługi i/lub informacji technicznej producenta: folder, broszura itp.. Takim 
parametrem jest „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element 
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jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie pod-
czas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację.” W związku z tym tylko potwierdzenie poprzez wyżej 
wymienione dokumenty pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie tej funkcji. 
 
Dodatkowo informujemy o wątpliwościach, dotyczących jednego wielu producentów urządzeń do me-
chanicznej kompresji klatki piersiowej, które to można odnaleźć w jednym z artykułów medycznych w 
sieci internetowej. W związku z tym istnieje obawa co do rzeczywistego spełnienia wymaganych para-
metrów oferowanego sprzętu przez Wykonawców 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 33  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin realizacji zamówienia? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 34 dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zmiany zapisów umowy?  
 
„2. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych . 
3. Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu w wysokości 0,1%kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki 
, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia 
wad, Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas naprawy 
urządzenie zastępcze , zgodnie z warunkami gwarancji” 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 5 kg? 
Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów wszystkich mierzonych  para-
metrów  odpowiednio  720  godzin  z  rozdzielczością  10  minut  i  72-godziny   z rozdzielczością 1 
minuta oraz 2 godziny mini trendów z rozdzielczością 1 sekunda? Urządzenie tworzy trendy wszystkich 
monitorowanych parametrów ze znacznikiem czasu  rzeczywistego i umożliwia przegląd trendów na 
wyświetlaczu graficznym, z wydrukiem w postaci wykresów i wartości liczbowych zawartych w tabe-
lach.  Kardiomonitor umożliwia  jednocześnie  wyświetlanie  na  wyświetlaczu  wartości  liczbowych 
monitorowanych parametrów w trybie czasu rzeczywistego oraz trendów tych wartości. Czas trwania 
trendu wynosi do 720 godzin i jest uzależniony od rozdzielczości odpowiednio 18  h/15s,  36  h/30  
sekund,  72  h/1min,  144  h/2min,  360  h/5  min,  720  h/10min.  Czas  trwania  i częstotliwość 
minitrendów wynosi 30, 60, 120 minut, z rozdzielczością 1 sekunda. Powyższe wartości są w pełni 
wystarczające do  wygodnej  i  komfortowej  pracy  z  kardiomonitorem  przy  zachowaniu wszelkich 
potrzebnych zakresów. Dłuższy czas archiwizacji trendów nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest 
wykorzystywany w praktyce. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 15” wykona-
nym w technologii TFT? Ekran ten charakteryzuje się wysoką rozdzielczością na poziomie 1366 x 768 
pikseli. Wyświetlacz oferowany przez nasz kardiomonitor jest wykonany z wysokiej klasy komponen-
tów. Ekran ten pozwala na uzyskanie bardzo wyraźnego i czytelnego obrazu. Oferowanym przez nas 
wyświetlacz pozwala na wyświetlanie wszelkich parametrów zarówno w wersji liczbowej jak i krzy-
wych dynamicznych. Rozmiar naszego ekranu jest optymalnie dobrany do potrzeb użytkowników i jest 
on bardzo dobrym wyborem. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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*Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 28 arytmii różnych arytmii, z rozpoznawaniem mię-
dzy innymi Bradykardii, Tachykardii, Asystolii, migotania komór, PAC, PVC, VF itd.?  Funkcja: "sty-
mulator nie przechwytuje"  oraz "stymulator nie generuje impulsów", są oferowane przez  jednego  kon-
kretnego  producenta  Parametry te ograniczają przetarg do jednego producenta co jest niezgodne z 
zasadami konkurencyjności. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 3 
Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  umożliwiający  pracę  na  zasilaniu akumulatorowym  nie  
krótszym  niż  3  godziny?  Do  zasilania  akumulatorowego  oferowanego kardiomonitora zostały 
wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co 
przekłada się na ich bardzo długą żywotność, a wymiany może dokonać nawet niewykwalifikowany 
pracownik. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań 
wewnątrzszpitalnych oraz transportowych. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 3 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł ciśnienia krwawego IBP 
(2 lub 4 kanały), moduł 12 kanałowego EKG, moduł kapnografii CO2, moduł pomiaru głębokości 
znieczulenia BIS, moduł zwiotczenia mięśniowego NMT, moduł nieinwazyjnego rzutu serca ICG, 
moduł rzutu serca metodą termodylucji CO, moduł gazów anestetycznych, drukarkę termiczną(wydruk 
3 krzywych)? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułem WIFI? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 
 
 
 

Z poważaniem 
 


