
Zamość, dnia 6 października 2020 r.

DZP.3320.71.            .20  

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych informuje,  że  wpłynął  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego  na dostawę
aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów
życiowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2:
„Czy  Zamawiający  dopuści  monitor  parametrów  życiowych  umożliwiający  pomiar
temperatury  dotykowym  elektronicznym  termometrem z  przewodem,  możliwość  pomiaru
temperatury w jamie ustnej, pod pachą lub doodbytniczo?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów życiowych o wadze 4kg?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów życiowych o zakresie pomiaru tętna 25-240
P/min?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o poniższych parametrach? :
 Monitor  o  budowie  kompaktowej,  z  kolorowym  ekranem LCD o przekątnej  12  cali,

z wbudowanym zasilaczem sieciowym,  przeznaczony do monitorowania noworodków,
dzieci i dorosłych,

 sterowanie  monitorem  za  pomocą  stałych  przycisków  i  menu  ekranowego  w języku
polskim,

 możliwość wykorzystania monitora do transportu, waga 5,5 kg, wyposażony w uchwyt
do przenoszenia, wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika,
wystarczający co najmniej na 5 godzin pracy, w komplecie system mocowania monitora,
umożliwiający  szybkie  zdjęcie  bez  użycia  narzędzi  i  wykorzystanie  monitora
do transportu pacjenta, monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej,
umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu,

 chłodzenie bez wentylatora,
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 możliwość  skonfigurowania,  zapamiętania  w  monitorze  i  późniejszego  przywołania
3 własnych zestawów parametrów pracy monitora,

 możliwość  zapisania  powyższych  konfiguracji  monitora  w  pamięci  USB  w  celu
przeniesienia do innego monitora tego samego typu,

 trendy  tabelaryczne  i  graficzne  wszystkich  mierzonych  parametrów  z  6  dni  i  6  h,
z możliwością przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 1 sekunda,

 monitor  wyposażony  we  wbudowany  rejestrator  taśmowy,  drukujący,  3  krzywe
dynamiczne,

 monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej
samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali,

 pomiar SpO2 algorytmem Nellcor, pomiar tętna w zakresie: 15-350 uderzeń/minutę,
 nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, pomiar ręczny i automatyczny z ustawianym czasem

powtarzania do 8 godzin, wyświetlane skurczowe, rozkurczowe i tętno,
 dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego, regulacja głośności
 trzy  poziomy ważności  alarmów,  realizowane  w zależności  od  stanu  pacjenta  (alarm

wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu),
 ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych,
 komunikacja z użytkownikiem w języku polskim,
 akcesoria  do  każdego  monitora:  przewód  połączeniowy  do  czujników SpO2;  czujnik

SpO2  na  palec  dla  dorosłych  wielokrotnego  użytku;  przewód  połączeniowy
do mankietów; mankiet średni dla dorosłych, termometr bezkontaktowy na podczerwień
do pomiaru temperatury na czole pacjenta,

 dedykowany  wózek  lub  statyw  na  kółkach  do  przewożenia  monitora,  wyposażony
w koszyk na akcesoria.”

Wyjaśnienie:  Zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  stosownie  do  swoich  potrzeb,
przedstawiając  wymagania  w  Zał.  nr  1  do  SIWZ.  Wykonawca  nie  może  oczekiwać,
że to Zamawiający  będzie  badał  przesłany  opis  parametrów  technicznych  zamiast
konkretnych zapytań dot. przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania 2:
„Pkt.  11  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  monitor  parametrów
życiowych z pomiarem temperatury ciała dokonywanym bezprzewodowym, elektronicznym
termometrem dousznym i  pomiarem wyświetlanym na ekranie  monitora.  Zakres  pomiaru
temperatury:   34°C  do   42,2°C.  Sonda  pomiarowa  chroniona  osłonkami  usuwanymi
bezdotykowo ?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:
„Pkt.  12  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  monitor  parametrów
życiowych bez tej funkcjonalności ale z czujnikiem temperatury dousznym ?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:
„Pkt.  19  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  monitor  parametrów
życiowych z  funkcją  segregacji  pacjentów  wg  nazewnictwa  producenta  MEWS
(Zmodyfikowany  stopień  wczesnego  ostrzegania)  z  możliwością  analizy  danych
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i zapisywania przypadków ?”
Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata Popławska
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