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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych (sprawa 
DZP.341.63.2018) 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Pyt. 1 (Dot. Punktu 3.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory 
spełniające normy EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla 
urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? 
 

1. Tak. 

Pyt. 2 (Dot. Punktu 5.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory 
z możliwością obsługi tylko i wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego? 
Oferowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne od wymaganego. 

2. Tak. Przy zachowaniu 
pozostałych 
paramaterów SIWZ. 

Pyt. 3 (Dot. Punktu 6.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory 
bez możliwości prezentacji krzywych EKG w układzie kaskad oraz z 
możliwością wyświetlania powiększonych wartości numerycznych z 
wyświetlaniem ostatnich pomiarów ciśnienia w podręcznym menu ciśnienia? 
 

3. Nie. 

Pyt. 4 (Dot. Punktu 7.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory 
z możliwością ustawienia trybu ciemnego (nocnego) ekranu, z nie rażącymi 
ikonami, z ręcznym obniżeniem poziomu głośności alarmów, tonu HR oraz 
poziomu jasności ekranu?  
 

4. Nie. 

Pyt. 5 (Dot. Punktu 8.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory 
bez funkcji ręcznego zaznaczania zdarzeń, natomiast z opcją automatycznego 
zaznaczania zdarzeń alarmowych?  
 

5. Nie. 

Pyt. 6 (Dot. Punktu 9 i 10.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z możliwością zapamiętywania różnych ustawień 
kardiomonitora bez możliwości ustawiania profili ale z możliwością 
monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjenta, ustawieniem granic 
alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów na jednym wspólnym 
ekranie oraz możliwością ustawienia granic alarmu (ręcznie, automatyczne w 
odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta z opcją zapamiętywania 
ustawionych zestawów)?  
 

6. Nie. 
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Pyt. 7 (Dot. Punktu 12.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z możliwością regulacji zawieszenia alarmu od 1 min do 5 min, 
parametr nieznacznie różni się od wymaganego w opisie. Oferowane 
kardiomonitory posiadają możliwość wyciszania bieżącego alarmu, wyciszania 
wszystkich alarmów na zaprogramowany czas oraz  wyłączenia wszystkich 
alarmów za pomocą kliknięcia w odpowiednie miejsce ekranu dotykowego 
 

7.Tak. 

Pyt. 8 (Dot. Punktu 13.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem 
kabla? 
 

8. Nie. 

Pyt. 9 (Dot. Punktu 14.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z dynamiczną ikoną ekranową pokazujący cześć, całość lub 
ewentualne rozładownie akumulatora w kardiomonitorze? 
 

9. Tak. 

Pyt. 10 (Dot. Punktu 15.) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez gniazda przywoływania pielęgniarki oraz synchronizacji 
sygnału EKG? 
 

10. Nie 

Pyt. 11 (Dot. Punktu 17 i 18) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez możliwości aktualizacji ze zdalnego serwera, przez gniazdo 
USB oraz bez możliwości eksport./import. ustawień kardiomonitora na dysk 
USB?   
 

11. Nie. 

Pyt. 12 (Dot. Punktu 17 i 18) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez możliwości aktualizacji ze zdalnego serwera, oraz bez 
możliwości eksport./import. Ustawień kardiomonitora na dysk USB?   
 

12. Nie. 

Pyt. 13 (Dot. Punktu 20) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez możliwości synchronizacji danych ze szpitalnym systemem 
EMR? 

13. Nie. 

Pyt. 14 (Dot. Punktu 24 i 25) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z pomiarem, prezentacją krzywej i alarmami wartości ST we 
wszystkich odprowadzeniach jednoczenie w zakresie: -1.0 - + 1.0mV, bez 
funkcji prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego? 

14. Nie. 

Pyt. 15 (Dot. Punktu 31 i 32) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez wyświetlania wskaźnika perfuzji oraz funkcji opóźniania 
alarmu (w tym desaturacji)? 

15. Nie. 

Pyt. 16 (Dot. Punktu 30 i 34) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z pomiarem SPO2 w technologii Nellcor oraz z możliwością 
stosowania czujników Nellcor za pomocą dedykowanego kabla łączącego? 

16. Nie. 

Pyt. 17 (Dot. Punktu 36) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10-220 mmHg 
oraz z zakresem pomiarowym pulsu 30-240?  

17. Tak. 

Pyt. 18 (Dot. Punktu 39 i 40) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory bez możliwości rozbudowy dedykowanej Saturacji w 
technologii Massiomo Rainbow ale z możliwością rozbudowy o drukarkę 
termiczną z wydrukiem minimum 3 kanałów z szerokością papieru 57mm? 
Zakres minimalnie różni się od wymaganego w postępowaniu. 

18. Tak. 
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Pyt. 19 (Dot. Punktu 42) Czy Zamawiający dopuści akcesoria pomiarowe o 
zakresach:  
- mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych w zakresie 18-26 cm – 16 szt, 
- mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych w zakresie 42-54 cm – 6  szt? 
Reszta akcesorii pozostaje bez zmian? 

19. Tak. 

Pyt. 20 (Dot. Punktu 47) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory o wadze < 8 kg? 

20. Nie. 

Pyt. 21 (Dot. Punktu 48) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 15 cali i 
rozdzielczości nie gorszej niż 1024 x 768 pikseli ? 

21. Nie. 

Pyt. 22 (Dot. Punktu 53) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z zasilaniem awaryjnym, akumulator Litowo – Jonowym o 
pojemności 2600mAh, czas pracy min 2 godziny (monitorowanie EKG, oddech, 
Spo2 i pomiar NIBP co 15 min). 

22. Nie. 

Pyt. 23 (Dot. Punktu 54) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
kardiomonitory z rozpoznawaniem arytmii bez podziału na priorytety oraz bez 
możliwości ustawienia opóźnienia alarmu arytmii? 

23. Nie. 

 
Stacja centralnego monitorowania 

 
Pyt. 1 (Dot. Punktu 1 i 17) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę 
monitorującą z kolorowym kranem LCD TFT o przekątnej 24 cale zintegrowaną 
w jednej obudowie z jednostką główną centrali, wyposażoną w drukarkę 
laserową, mysz, klawiaturę, system operacyjny oraz switch sieciowy z 
wbudowanym zasileniem awaryjnym na minimum 60 minut monitorowania?  

 

1. Nie. 

Pyt. 2 (Dot. Punktu 7 i 15) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę 
monitorującą z możliwością wywoływania danych pacjenta do 6 dni od 
wypisania, z instrukcją użytkownika w języku polskim w formie elektronicznej 
oraz w pliku PDF bez zintegrowanego poradnika systemowego? 

2. Nie. 

Pyt. 3 (Dot. Punktu 10) Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę 
monitorującą bez możliwości wyjścia danych w formacie HL7 do zewnętrznych 
serwerów? 

3. Nie. 

 
 Z poważaniem, 


