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TAM-956/1-PN/60-2015       Rybnik, dnia 30.09.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę systemu centralnego monitorowania stanu pacjenta  
(monitor centralny - 1 szt. i kardiomonitory przyłóżkowe - 8 szt. z wyposażeniem) - 1 komplet  

(zamówienie: TAM-956-PN/60-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 24.09.2015 r., pod nr 251270 - 2015 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści: Oddzielany moduł lub część monitora będąca 
jednocześnie monitorem transportowym, z własnym zasilaniem akumulatorowym na min. 
180 min pracy, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min 3,5” i uchwytem do 
przenoszenia, o wadze nie większej niż 1,3 kg, umożliwiając w trakcie transportu 
monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2, temp?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści wagę monitora IntelliVue ze wszystkimi modułami 

pomiarowymi nie większą niż 8,8 kg? ” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie monitora o takiej wadze –  w takim 
przypadku nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w zakresie kardiomonitorów przyłó żkowych 
w punkcie I.13 nanie ść stosown ą korekt ę w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 3:  „Ad.II. 3 f. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru pulsu z NiBP na 

poziomie + 5 bpm. Zamawiający oczekuje dokładności nie gorszej niż + 2% z 240 bpm czyli 
4,8 bpm.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie  opisanym 
w pytaniu – dopuszcza dokładno ść pomiaru pulsu nie gorsz ą niż  ± 3,5 %. W przypadku 
zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w zakresie 
kardiomonitorów przyłó żkowych w punkcie II.3.f nanie ść stosown ą korekt ę w kolumnie 
„ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 4 : „Ad. IV. 4 Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsze rozwiązanie polegające na eksporcie 

danych wykorzystując protokół HL7 do zewnętrznego komputera zamawiającego z oprogra-
mowaniem służącym do przenoszenia monitorowanych danych pacjenta (zapis wartości 
cyfrowych i krzywych dynamicznych) z pamięci monitora, poprzez sieć informatyczną.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza opisa nego rozwi ązania.  
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Pytanie 5:  „Część III wyposażenie na każdy monitor pkt 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitor wyposażony w system monitorowania poziomu saturacji w technologii Nellcor 
wyposażony w oryginalny przedłużacz oraz czujnik typu klips na palec?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu – w takim 
przypadku nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w zakresie kardiomonitorów przyłó żkowych 
w punkcie III.2 nanie ść stosown ą korekt ę w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 6:  „Ad.II.4 a. Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury do 45˚C?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu - w takim 
przypadku nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w zakresie kardiomonitorów przyłó żkowych 
w punkcie II.4.a nanie ść stosown ą korekt ę w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Uwaga: pytania od nr 7 do nr 11 dotycz ą zakresu: „Kardiomonitory przyłó żkowe – 8 sztuk z wypo-
sażeniem”.  
Pytanie 7:  „- Pkt. 1,10 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor 

kompaktowy o przekątnej ekranu 15” bez modułu transportowego?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.   
 
Pytanie 8:  „- Pkt. 2 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy 

o przekątnej ekranu 12,1” z modułem transportowym pacjenta? Jest to niewielka różnica 
względem wymagań Zamawiającego i nie mają wpływu na komfort obsługi przez personel 
medyczny ?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.   
 
Pytanie 9:  „- Pkt.10 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy 

wyposażony w moduł transportowy z własnym zasilaniem akumulatorowym na 120 minut, 
z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 4,3” umożliwiającym monitorowanie EKG, 
respiracji, SpO2, temperatury oraz etCO2 ? ”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.   
 
Pytanie 10:  „- Pkt. 13 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor moduły, 

którego waga z modułem transportowym wynosi 11 kg ?  Waga samego modułu 
transportowego wynosi 1,2 kg.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania rozwi ązania opisanego w pytaniu, 
modyfikacj ę w tym zakresie zawarto w odpowiedzi na pytanie 2.   
 
Pytanie 11:  „- IV-Pozostałe wymagania –Pkt. 4-  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

kardiomonitor wyposażony w oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd 
monitorowanych parametrów ? Eksport danych o monitorowaniu pacjenta poza system 
centralnego monitorowania w formacie elektronicznym nie będącym centralnym systemem 
klinicznym szpitala jest niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ 
naraża użytkownika na ujawnienie danych pacjentów.”  

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.    
 
Uwaga: pytania od nr 12 do nr 13 dotycz ą zakresu: „Monitor Centralny- 1 sztuka” . 
Pytanie 12:  „– Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą 

obsługiwaną poprzez klawiaturę i myszkę ?  Istnieje możliwość rozbudowy o ekran 
dotykowy natomiast podwyższa to znacząca cenę a z klinicznego punktu widzenia para-
metr ten nie niesie za sobą żadnej wartości użytkowej.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania rozwi ązania opisanego w pytaniu.    
 
Pytanie 13:  „– Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą 

składającą się z oprogramowania medycznego oraz zestawu komputerowego nieposiadają-
cego klasy medycznej ? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość 
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producentów kardiomonitorów oraz centralnych systemów monitorowania. Centrala 
monitorująca jak urządzenie nie pracuje bezpośrednio przy pacjentach monitorowanych, 
tak więc klasa medyczna nie jest wymagana.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi ązania – wg kwalifikacji 
dokonanej przez wytwórc ę. W tym przypadku nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w kolumnie 
„ Wymagane funkcje / parametry ” w zakresie opisu monitora centralnego w punkcie I .5 wpisa ć 
klasę wyrobu medycznego dla zaoferowanego oprogramowania , zaznaczając że klasa ta dotyczy 
tylko oprogramowania.  
 
Pytanie 14:  „KARDIOMONITORY PRZYŁÓŻKOWE- 8 SZTUK Z WYPOSAŻENIEM  -   I. PARAMETRY OGÓLNE DLA 

KAŻDEGO MONITORA: Pkt 10.  W punkcie tym,  Zamawiający  wyspecyfikował  m.in. 
kardiomonitor,  który może być wyposażony w moduły jednoparametrowe na zasadzie- 
oddzielny moduł do każdego parametru pomiarowego.  Akceptacja   tego typu rozwiązania, 
w przypadku wyboru takiego monitora, wyklucza  nabycie  przez Zamawiającego 
kardiomonitora z modułem  wieloparametrowym (obsługującym  jednocześnie wszystkie 
pomiary, z  własnym,  niezależnym zasilaniem i kolorowym ekranem, oraz praktycznym 
uchwytem do przenoszenia), będącym jednocześnie monitorem  transportowym,  którego 
parametry określone zostały  przez Zamawiającego w tym samym punkcie 10.  

 Akceptując  zatem monitor z modułami  jednoparametrowymi, Zamawiający świadomie 
pozbawia się w przypadku wyboru  takiej oferty, możliwości  posiadania w każdym 
kardiomonitorze,  dodatkowego  pełnowartościowego monitora transportowego.   

 Z informacji jakie posiadamy wynika  (a są one poparte szczegółowymi rozmowami,  jakie 
przeprowadziliśmy z   przyszłymi  Użytkownikami, na temat  oczekiwań dotyczących   
tychże  kardiomonitorów),  że Personel pielęgniarski   Oddziału Neurologii,  zainteresowany 
jest  zakupem  kardiomonitorów, wyposażonych w małe,  lekkie (1,5 kg)monitory transport-
towe.  Zapewnią one komfort pracy, wykluczając  w razie transportu chorego, konieczność 
przenoszenia wraz z chorym dużego (min.  15 cali ekran) i stosunkowo ciężkiego  (do 8 kg) 
kardiomonitora głównego. Poza tym posiadając własne zasilanie akumulatorowe, monitory 
transportowe przedłużają czas monitorowania pacjenta, w przypadku braku zasilania 
sieciowego (czas pracy na akumulatorach:  4 godziny). 

 W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora, którego 
częścią składową będzie monitor transportowy, o podanych przez Zamawiającego 
w punkcie 10 parametrach?”   

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia takiego wymagania – opisane rozwi ązanie jest rozwi ąza-
niem, którego zaoferowanie jest punktowane w kryter ium „ funkcjonalno ść” zgodnie z punktem 
VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nat omiast dopuszczalne jest tak że zaofero-
wanie odmiennego rozwi ązania (moduły jednoparametrowe), w przypadku któreg o oferta nie 
otrzyma dodatkowych punktów.  
 
Pytanie 15:  „KARDIOMONITORY PRZYŁÓŻKOWE- 8 SZTUK Z WYPOSAŻENIEM   -  II.PARAMETRY  

MONITOROWANE DLA KAŻDEGO MONITORA: 
Pkt 3 f.   Prosimy o dopuszczenie do postępowania kardiomonitora, w  którym dokładność 
pomiaru pulsu w nieinwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi (NIBP) wynosi +/- 3 
bpm lub 3,5% ? Powyższa wartość minimalnie różni się od oczekiwań Zamawiającego 
i  w praktyce pozostaje bez wpływu  na wartość monitora.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakres ie opisanym 
w pytaniu, zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 3. 
 
Pytanie 16:  „MONITOR  CENTRALNY – 1 SZTUKA 

Pkt.  14 Prosimy o dopuszczenie do postępowania  monitora centralnego , w którym  
pamięć  pomiarów rozwiązana jest w następujący sposób:  72 godziny   pełnego zapisu  
wszystkich krzywych  (ilość ta  w zupełności wystarczająca do retrospektywnej analizy 
stanu chorego),  a pomiarów  wartości cyfrowych  nie jest  określona  ramami czasowymi  
(w oferowanym przez nas monitorze, czas ten  jest praktycznie nieograniczony ),  lecz  
ilościowymi -   tzn umożliwia zapis  w dowolnym czasie 720 zdarzeń alarmowych,  
240 godzin trendów wszystkich mierzonych parametrów, 12 godzin zapisu krótkiego trendu,  
720 pomiarów NIBP  w odniesieniu do każdego pacjenta. Takie rozwiązanie pamięci  
monitora centralnego  w praktyce klinicznej okazuje się być  wygodniejsze, a  ilości zapisa-
nych danych,  jest większa od oczekiwań  Zamawiającego.” 
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Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży w zał ączniku nr 1.2 do oferty w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ” 
w zakresie opisu monitora centralnego w punkcie I.1 4. nanieść całość powy ższego opisu 
(w miejsce dotychczasowego) – zgodnie z tre ścią ww. pytania i zaznaczy ć, że zmiana ta jest 
zgodna z niniejsz ą odpowiedzi ą. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.10.2015 r.  do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym  
samym dniu o godzinie 12.30). 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


