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          Poznań, dnia 02 marca 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 36 /2018 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 

leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia OAIiOM 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian w wyniku udzielonych 

odpowiedzi. 

Dotyczy Części nr 10 - Wielofunkcyjne kardiomonitory modułowe z centralą – 5 + 1 sztuk 

Pytanie nr 1  

Dotyczy pkt. 16. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor, który ma możliwość tworzenia, zapisywania i 

przywołania 5 różnych ustawień ekranu z możliwością dostosowania wyglądu ekranu do preferencji użytkownika  

(pola numeryczne jak i pola wykresów krzywych)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Monitory z centralą o przekątnej 22 cale, która zapewnia rejestrację i 

archiwizację danych z min. ostatnich 72 godzin, dwukierunkową komunikację - regulacja granic alarmowych, ale nie 

posiada funkcji start/stop ciśnienia nieinwazyjnego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 3  

Dotyczy pkt. 29 

Czy Zamawiający dopuści monitory z zakresem pomiaru rytmu serca z sygnału EKG od 15 do 300 [ud./min.] z 

dokładnością ±1% lub 2 skurcze na minutę? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy pkt. 31 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres 

pomiaru minimum ±9 mm? 

Odpowiedź 
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Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 31) 

 

Pytanie nr 5  

Dotyczy pkt. 34 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem QT bez możliwości ustawiania progów alarmów i bez trendów 

tego parametru? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 6  

Dotyczy pkt. 38 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory pomiarem ciśnienia metodą nieinwazyjną we wszystkich 

monitorach, bez funkcji ciągłych pomiarów przez określony czas, z czasem repetycji pomiarów automatycznych od 

1 minuty do 8 godzin, z zakres pomiarowym od 15 do 260 mmHg? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy pkt. 40 b 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z dokładnością pomiaru temperatury minimum +/- 

0,2°C w zakresie od 0° do 25°C oraz od 41° do 50°C, a w zakresie od 25° do 41°C  z dokładnością ±0,1°C ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 40b) 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy pkt. 40 c 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez możliwości rozbudowy o pomiar temperatury w 

uchu pacjenta?  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 40c - wykreślono) 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy pkt. 41 a 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z minimalnym zakresem pomiarowym ciśnienia od -50 

do +300 mmHg? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy pkt. 42 a 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory z pomiarem stężenia CO2 w zakresie pomiarowy od 0 do 99 

mmHg? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 42a) 
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Pytanie nr 11 

Dotyczy pkt. 42 c 

Czy Zamawiający dopuści monitory z pomiarem częstości oddechowej w zakresie od 15 do 150 odd./min? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy pkt. 43 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie monitorów z możliwością rozbudowy o ciągły pomiar rzutu 

minutowego serca metodą termodylucji przez płucnej(osobne urządzenie, współpracujące z oferowanymi 

monitorami), bez możliwości rozbudowy o NMT i spirometrię? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy pkt. 46 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze 3 

kg, pozwalający na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno 

stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta po zainstalowaniu go do monitora przenośnego, który dodatkowo 

umożliwia zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy z możliwością pomiaru 

wszystkich monitorowanych parametrów. Akumulator wymienny przez użytkownika. Akumulator ze wskaźnikiem 

naładowania. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy pkt. 47 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł transportowy o nie określonej przez producenta odporności na 

wstrząsy, uderzenia i upadki oraz bez określonej normy IP, który po zainstalowaniu go do monitora przenośnego 

jest wyposażony w rączkę do przenoszenia oraz system mocowania do stojaka lub łóżka? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy pkt. 48 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł transportowy, który po zainstalowaniu w monitorze przenośnym 

jest wyposażony w wyświetlacz 8” z ekranem dotykowym? 

Odpowiedź 

 Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy pkt. 49 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory z możliwości monitorowania PPV (zmienności fali ciśnienia) 

lecz bez możliwości rozbudowy modułów do pomiaru SpO2 o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości 

tlenu (SpOC)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 
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Dotyczy Część nr 3 - Monitor transportowy – 1 sztuka. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy pkt. 15 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor transportowy o łącznej masie monitora pacjenta z ekranem i 

własnym zasilaniem nie przekraczającej 3 kg? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 18 

Dotyczy pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z historią wszystkich zdarzeń z ostatnich 60 min. 

niezależnie od ich ilości, z możliwością rejestracji wszystkich mierzonych parametrów wraz z odpowiadającymi im 

krzywymi dynamicznymi w czasie zdarzenia, dostępnych z centrali? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor, który ma możliwość tworzenia, zapisywania i 

przywołania 5 różnych ustawień ekranu z możliwością dostosowania wyglądu ekranu do preferencji użytkownika ( 

pola numeryczne jak i pola wykresów krzywych)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy pkt. 26 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury minimum +/- 0,2°C 

w zakresie od 0° do 25°C oraz od 41° do 50°C, a w zakresie od 25° do 41°C  z dokładnością ±0,1°C ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 26) 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy pkt. 30 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z dokładnością pomiaru IBP na poziomie  ±2 mmHg (0,27 kPa) 

lub 2% odczytu (większa z tych wartości)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 30) 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiającym pomiar stężenia dwutlenku węgla w strumieniu bocznym, 

u pacjentów zaintubowanych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 32) 
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Pytanie nr 23 

Dotyczy pkt. 34 

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o dodatkowy monitor stacjonarny z dotykowym 

ekranem LCD? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 24 

Dotyczy pkt. 50 i 51 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor transportowy o nie określonej przez producenta odporności na 

wstrząsy, uderzenia i upadki oraz bez określonej normy IP? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

cz. 3 – Monitor transportowy – tabeli wymagania dla przedmiotu zamówienia 

Pytanie nr 25 

Dot. pkt. 34 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby możliwy do rozbudowy ekran o przekątnej min. 20” umożliwiał 

wyświetlanie do 8 krzywych dynamicznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 34) 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o sprecyzowanie do czego będzie zamocowany kardiomonitor transportowy? Czy dwuprzegubowe ramię 

ma być zamocowane do ściany, czy do rury, czy do modury?  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 12) 

 

Pytanie nr 27 

Czy z uwagi na monitorowanie saturacji u noworodków Zamawiający wprowadzi obowiązek zaoferowania saturacji 

Masimo Rainbow SET? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za możliwość obsługi gestów na ekranie kardiomonitora tj. 

przesunięcie dwoma palcami, długie przytrzymanie (Tak – 8 pkt., Nie - 0pkt.)?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 29 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby monitor transportowy posiadał baterię litowo-jonową wymienialną przez 

użytkownika bez zastosowania narzędzi, wraz z zintegrowanym wskaźnikiem naładowania?  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 53, 51) 
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Pytanie nr 30 

Czy z uwagi na transport szpitalny Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor posiadał wbudowaną rączkę do 

transportu oraz dedykowany uchwyt do zadokowania na poręczy łózka bez dodatkowych narzędzi? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 31 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby w przypadku rozbudowy o dodatkowy panel wyświetlający, ekran miał 

przekątną min. 24” adekwatną do prezentacji w tym samym czasie parametrów monitorowanego pacjenta na 

połowie ekranu z możliwością uruchamiania aplikacji firm trzecich, do których dostęp Zamawiający określi w sieci 

monitorowania szpitalnego? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 
Część nr 5: Respirator – 5 sztuk 

 
Pytanie nr 32 

Dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 7 oraz załącznika nr 1 do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu pkt.2 

Czy Zamawiający za reakcję serwisową/przystąpienie do naprawy uzna zdalną diagnostykę tudzież rozmowę 

telefoniczną? Prosimy o potwierdzenie, że terminy wskazane przez Zamawiającego dotyczą dni roboczych. 

Odpowiedź 
Zamawiający za reakcję serwisową/przystąpienie do naprawy uzna zdalną diagnostykę tudzież rozmowę 
telefoniczną. Terminy wskazane przez Zamawiającego dotyczą dni roboczych. 
 
Pytanie nr 33 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Par. 9 ust. 1 e)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie poziomu kar umownych do przyjętego w branży poziomu 0,2 % za 
niewykonanie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego? 
Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

2. Par. 10  ust. 2  

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby 
przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od 
umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o 
dodanie następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia 
pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin. 

Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian 

 
 Pytanie nr 34 

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów 
o zakresie ciśnienia od 2,4 do 6,5 bara? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 10) 
 
Pytanie nr 35 
Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z możliwością regulowania kształtu krzywej przepływu 
za pomocą regulowania parametrów wentylacji, jednak bez bezpośredniej regulacji kształtu krzywej? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 36 
Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 37 
Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wdechu w zakresie od 0,25 do 15 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 38 
Pkt. 52, 53 Zamawiający zaakceptuje średni pomiar oporów wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych 
pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 39 
Pk.t 60 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator umożliwiający zapisanie 200 zdarzeń alarmowych? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 60) 
 
Pytanie nr 40 
Pk.t 70 Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie 4 punktów respiratorowi umożliwiającemu pracę na zasilaniu 
akumulatorowym przez okres do 85 minut, bez możliwości zewnętrznego zasilania 12V? Zasilanie to nie jest 
praktycznie wykorzystywane. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 41 
Pkt 72 Czy Zamawiający przyzna 4 punktów respiratorowi umożliwiającemu regulowanie ręcznie wyzwalanie 
oddechu ciśnieniem w zakresie od -0,25 do - 10 cmH2O? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 42 
Pkt  75 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wdechowego w zakresie 1-98 
cmH2O? Szerszy zakres nie jest praktycznie wykorzystywany i ogranicza jedynie możliwość złożenia konkurencyjnej 
oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 75) 
 
Pytanie nr 43 
Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 0-60 
cmH2O? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 44 
Pkt. 79  Czy Zamawiający uzna jako równoważny pomiar negatywnej siły wdechowej (NIF) i przyzna za to 
rozwiązanie 4 punkty? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę 
ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili 
zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 3). 

Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 46 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2 % 
wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu 
zamówienia, 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w 
wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 

d. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w § 7 ust. 7 i 8 w wysokości 
0,1 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto urządzenia podlegającego naprawie, 

e. za niewykonanie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 8 w wysokości 
0,5 % wartości brutto urządzenia oddanego do naprawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niedostarczonego sprzętu zastępczego. 

Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 47 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 
„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – 

stanowi załącznik do wyjaśnień (poz. 28h, 29d, 30c, 41(zakres głębokości penetracji głowicy liniowej – 

wykreślone oraz poz. 42 (m-mode) - zmiana) 
 
 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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