
Ańalizujap zapisy s|Wz opisującg pŻedmiot uamówienia . Załęznik nr 2, Zadan]e nr 2, którego prz€dmiotem
jest dÓstewa . .entra|i nedforu monjtórowania pacjenta na oddział |ntensy.jvnej Terapii z 4 .,nonitorami , tj. ana|izując
śzczegółowa zapisy wymagań w poszÓzegÓlnych paEm€trach (technieznyoh. funkcjona]nych) ce|em umożliwienia
raoferowanis uządzeń spełniającyeh istotne pgrańew mÓnjtorowania funkcjj życiowych pacjenta prosirńy ó
dÓpuśzcreńie użądzeń Ó innych rofwią3anlach technologicznych i programowych reaIizujących iobralujących'
Wymagane parametry funkcji życlowyrh tj.:

o dopu8zczanlo:
1) uządzeń fabrycznie nowych, rok produkcji 201'tI(pof. 3 oplsu)
2\ modułów z możliwością konfigurowenia alarmów |ndywidua|ni8 i nieza|eżnie d|a każdego parametu przez
obsłUgę d|a danego paojenta ( poz' 5 opieu)
9) mpż|iwości po{Ęczenia k|awialury, myguki komputerowej przez gniazdo Ps2 orez pamięÓ zewnętrzną pfzef
gniardo USB ( poz. 9 opisu)
4) kardjomonitorów z 72 h pamięciątrendóW w$zy$ikioh monltorowanych pafam€trów prezentowanych graficznie
i tebe|arycznie z dużą rozdzielozością odczyfu luz.od 8;iekund oraz z pam|ęcią 120 zdarzeń alarrnowch
(odtworianla trBndóWoraz fal paramefów moniior.ofł/anych 30 sękund paid oraz 30 Eekund po wysĘieniu
zdaeenia). zapis wszyslkich wartośoi cyfrowych, do 12 Ódcinków kz.ywych nie ty|ko EKG z.nimizwląlanych) ( pof'
11 opisu)
6) kardiomonitora z obliczeniemi hemodynamicznymi ( poz. 12 opisu)
6) kardiomonitora Ź granicami a|armowymi d|a wszystkioh mońitorowanych parametÓw, granice alarmowe
ustawiane ręcznie lub automatycznie w rdniesien|u db stanu pacjenta ( poz,1 3, prz'27 , pd231 , poz' 44 opisu)'
7) kardiomonitora bez możliwości podłączenia: respirato|a ipomp znanych firm iwyśWiett ia do ośmitl
parametrów oraz bez przyłącza do pEesy'łania dańyoh z respiratorów posiadanych na od(izia|e (z uwagi na
rÓżnolodnÓść sprzętu/producentów wyrńóg,,wprowądza duże ogranidfenie zarówno d|a producentó dosbwców'
kardiomonitorów jak i innego sprzętu) ( poz' 14. i1ts opi6u),
s) kardiomonitora z możliwóścią przeńoępr.ria.pzez pamięć z€wnętzną danych cyfrowych (odczyt format exce|)
do komputera ( poz, 15 opisu)

pętiy|enia i obfotu ( poz. 21 opigu)



:) ,t0) rozwiązania ńWnowafnego, umoż|iwiającego pomiar EKp o następująÓych parametrach ( poŹ' 22 opisu):
r fakres PĘcY 15.300 HR
. zakros alarmowy min: 0 - 300 bpm
r dokładność pom|aru: +/. ,1 udezenia/min,
I regulagja wzmocnlenia: 0,25 - 4cmlmV
. prędkÓśó pŻest,Wu wykresu od 12'5 do 50 mm/g
. wykry\.la]'|e zespołów QRs: pr2eprowadzane jednocześnie na cÓ najmnlej 2 odprowadzeniach wykrylvane

zespoły QRs o czasie trwania od 40 do .l20 ms .1 ańp|ifudzie 0'5 mV do smV,
. wykrywanle stymu|alofa: od t 2 mV do ł 700 mV oraz śzerokości impu|su 0,25 do 2,0 ms w caasie narastania

100/o szBrokości nie pfŹekrarzająoej 1'o0 }ls
. Jednoezasna wyświet|anie 12 odprowadzeń ne ę'kr€nie
1 1) rozwią3ania umoż|iwiającego kwa|]ffkację typÓw arytmiij asysto|e, pause (pauza), VFA/Tach (migotanie

komór/tachykardia komorowa), bradycard (bradykardia), bigeminy 1bigeminia), bigeminy (trtgeminia)' VPc Run
(satwa komorowa), R on T pzedwczesny zespół komorowy fachodzący na ra|ę l.)' VPc (zespół komorowy |ub
'pze.dwczesny kornotowy). APC (pzedwczeany zespól nadkomorowy),Atr. Fibr' (migotanie przedsionków), Sin'
Tach (tachykardia rytm przedsionkolvy)' Mis. Bełt (wypadający feŚpół oRS); eiarmy asystolil, pause, VF/Wach'
bradyka'dij w mÓnitome Iub cenba|i,

12) katdiomónitora bez diqgnostyćzńegÓ rapońu 12-odprowadfenlowego EKG z uwagi na wymóg (poz.28 opisu)
zaofslotv.aniąrnod-u|u,E''Kg z p|.Źervodam EKG 3 odpiowadzeniowym który umożIiwia prefentację malGyma|nie 6.
odprowEdzeń EKG (poz. 2Ą'

13) odchy|enia odoinka ST ze wszystkich monitorowanyoh odprowadzeń tj. z wymaganego 3 żyłow€go plfawodu EKG
meksyma|nie o{dprowadzeń EKG, w fakresie min od'1 do + 1 mV (poz' 25 opi3u)'

'4) kardiomonitora z pomiarem oddeohu ia|armańi w za|(resie od 0 do 150 oddechÓMmin iE|Ęrme bezdechu : 5.60
sekund (poz. 26 opisu),

15) mo.fliwośq| pomiaru riśnienia wewnątzczasfkowego. na poziornie podtwafdówkcwym' śródmiąższowym lub. 
śródkomo|owym monitora/pEetwornika innej filtny Ę intęńejsern do podlączen|a do modulu |Bp,
ProszĘ o dopreoyzowanie cey oznaoza to konią'zność zaofercwan|a 1 modułu lub monitora/przetwornika innej firmy
z intelfejEem dÓ podĘraenie dr mÓdułu |BP (poz. 33 opisu),

16) roa^,iązania umoż|i\łł|ającego pom|ar rzufu minutouł€go z pakietem ob|iczeń hemodynamicznych o naBtępujących
paramEbach ( poz.34 - 37 onisu)

o po'Ylia. metÓdą kardiografii impedancyjnej (lcc) ' ciągły' nleinwezyjny sposÓb monitorowania zdo|noścl serca do
poinpowenla krwi przez system ańerii i o6zacowanie zawarto6ci płynów w k|atce piersiowej.

. pf-żesyJenie danyĆh do gy8telfiU monito|Ówanie' two|z6nits raportów i wydrukÓw
r pakiet ob|iczeń hemodynamicznych . param€trów.
. lo (lardiac output - Rzut minutowy 8ErĘ),
. C| (Ćardiao |ndex - Wskpźnik objętości minuto|vej serca),
. sV (stroke Volume - objętość rzltowa gBrca),
. S| (strokE |ndex - WskażniK objętościwyrzutowej seroa),
. SVR (systemio Vasou|ar RÓsistance - NaoŹyniolly opór Bystomowy)'
o SVR| (systemi€ Vascular Resjstance |ndex - Wskaźnik Naczyniowego oporu systemowego),
. TFc (Thoracic Ftuid Content - Ząwartośó F'bnu w.k|a(ae piersiowej),
rTF|(Thorac i cF|u id|ndex-Wskażn|k fawar lo6c|p 'łynuwk la tcep ie rg iow € j )
. kompl€t akcesoriów do pomiaru rzutu minutowsgo serca

17) rouwlązanla umof|iwiając€go pońiar ciśnienia motodą nie|nwazyjną ( poz'38 - 4,l opisu)
r wyświet|anie wartoŚci ciśniań skurc.zow€go, rozkutczowego i średniego, e|iminaoja artefaktów,

wstępńym ustawieniem poziomu pompowani9, prezentacją tętna obwodowego
r zakres oomiarowv 10-300 mmHozakres pomiarowy 10-300 mmHg



. granice alarmowe ci6nlen|a skurozowego' lo'kurclot/V€go i śr6dniegÓ'
t pEewód połączgniowy 1 6żt, mank|ety d|a dorosłych 3 szt (po 1 szt. standardowy' d|a ogób 8zozup.łych, dla

oBób otyłych) na kafdy moduł N|BP,

18) rozwią7ania umoż|iw|ająoego pomia. ssturacji w t6chno|og||'Nel|cor ( pomlar przy niskiej perfuzji odpomy na
ańefakty ruchowe) z prezentacją krzywej p|etyzmogrgficznej Wartościcyfrowych śaturacji i pu|su ( pou.42.45
opisu)

. zakr'os pomiarowy saturacji 0-100%

. zakes pomiarowy częstości pu|su 20.300 1/min
l pruewód połąozeniowy 1 szt, czujnik saturacj| typu k|ips na pa|Bc 1 Ezt' ' czujnik saturacjitypu Y z k|ipsem na

ucho 1 szt. na każdy moduł saturacji'

19) rozwiązanja umoż|iwlającego pomlar tempgraiury (dwa kanały) ( poz.46 -48 opisu)
. zakres pomiarowy 0.5c stopni C, wyświet|anie jednoczasowe T1, T2 oraz ich rÓfnicy AT
. granice aiarmowe temperatUry ciala
r ozujniki temperatury: powierzohniowej - 1 szt wewnętrznej 1 Śil ne każdy moduł temp'

20) rozwiązanla umoż||wlaJącego pornlar Co2 .4 8zt ( poz.49 - 54 opisu)
. pomiar zo stn.lmignia bocznego i głównego
. zakfes pomigrowy i|ości oddechów 1.150 odd/ftin
n zakres pomiarowy EICO2 min. 0-gg mmHg
. .- lvyśWiet|anie k.rzylvej, wańości cyfrowych kapnometrii na wdechu i wydechu oraf ||ości oddechów
. peefnaczrny dla dorosłych' duieci inoworodków
. z€staw linii porniarowych d|a paoięntów zaintubÓWenych .10 szt. kaniule nosowe - 10 szt, na każdy modu|

kapnometrii,
|u5 opcjonahie z uwagi na pzeznaczełie na ollM, o doptlszozeńie oo najmniej 2 modułów z pomiaru co2 W
sfumieniu głównym (pacjenci zeintubowani) z Wypogażeniem w czujnik z adapterem więIo|azowyr'm (palamefy
t.w.)

21) stanowiBka centra|nego z baządanych na 4łóżka, z J€dnocz€sną zbiorczym podo|ądem |(rzywej EKG' |.lR z mil' 4
kardiomonitorólv, podg|ądem kopii pelnych ekranów; 'obsługą kardiomÓnitorÓw z poziomu centraii WpiŚywenie
danych pacjenta, ustawianie a|armóW siecią interaktywną podgląd: monitor.centrala, monitor.monitor oraz
rozwięaniach ( poz'55 - 68 opisu):

. monitor centralny spełniająoe normy ńedyrzne EN 60601.1 z dwoma ekranami, kolofowymi LÓD TFT o
przekątngj 1s" ( poz. 55 opigu)

. sterowanie pEBz ekran'doĘkowy ( poz' 58 opisu)
l fuńkcja podg|ądu k|zywych, wartościcyfrowydh-2 Wybranego rnonitoia pzyłóżkowego ( poŹ. 57 opistj)'
r FU|| Diso|oŚure wszystkich pa€ńąetÓW funkcjlŹyciowyoh monitorowanych kardiomonitorem, poBiadających

kŻywądynam|cfną do retrospe|.itywnel ana||zyf ostatniń z 72 godŹin z rnoż|iwością Wydruku ( poz. 59 opisu)
ł trendY wezyEtkich peram8trów funkcji życiowych monitorowanych kardiomonitorem w po8taci grafioznej i

tabelaryoznej z ostatnich 72 godzin. Tworzenie rapońów z do wydruku ( poz. 60 opisu)'
r archiwifacja wyników ana|izy arytml| dokonwanej w kaldiomonitoraoh przyłóżkowych' ( poz' E1 qpisu),
r pamlĘć do 120 fdaraeń z odcinkami krztwych i wańościarfli oyfrowymi fap|sanych |ęoznie |ub automatyoznie

z okresu monitorowania pacjenta ( poz. 63 i-poz. e5 opisu),
. s|eć ze standardowym prótoko'łem UDP - standad |EEE802.3 (zĘczg RJ.45) Ethernet ( poz. 66 opisu)'
. drukarka |asĘ|owg, centr.a|ha sieciowa umoź|iwiająoa wydruki raportów, trendÓw' przebiegów dynamicfnych W

cza8ig rzeczyT/i$tym * bieżących ołaz wydrukz atchiwulil. Wydruki uruchamiane z cantreli lub monitoróW
ń-| . l^ .Ł t ,^t|^.^L .^^. . l^ | . . t .  / .^-  . r '  ^. t^. . \przyłóżkowyoh' fęcznie Iub automatyczni6 (poz. Bó op|su).



JednoczeŚnie progĘ o odstąpigni6.Ód:
. v'ymogu/warunków.gnnicznych o|(reś|onych w pozycjl 5B' 62' 64' 67 opisu i dopuszczenie mof|iwości

z.lof€nie oferły na uĘądg€,nła joh nie spełniające, oraz .
. Wymoguiiipig w,s.lwŻ

V|' opi9:krłderiów, k:t6tv'ni.aarnał,lający będzie sĘ klerolrrał przy wyboze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteliów pleŹ 6p.osobu ob|icz€nia ceny i oceny ofuń $'
W cenie.ofurty Wykonawoa (zadanb Nr 2) mu$i uwzg|ędniÓ kGzty intĘfaĆji fe szpita|nym systemem
informĄcznym d|a oferowane; cenba|i nadzoru monitorow€I.liE paejente na oddzieł |ntensywnejTempii z 4
monitorami

22) Dotyczy Umowy $ 2 obowiązki Wykonawcy oraż slwz opiB ZADANIA nr 2. punkt 13. obowiązki WyKonawcy w
zelrcsie dostawy tomogIafu kornputBrowego
lzy Z.anaw|ająóy faalicbptuje d|i systemJ nadzoru monitorqwania pacjenta d|a Oddziału Intensywnej Terapii
na6tęPująoe zgpi6y:
poaiiunit{ b) pieórowadzenie dwóch szkoleń p€rsone|u (minimum 6 godzin roboczyoh) w terminaoh
usta|onych z zama/viającym w zakresie obsfugi i końseMaoji, potwietdfone protokÓłem'
poapuńt D wymlanó ńo-ożespołl' ną now.,y w.przy.ped|(u 3.nles'kut€eznych napraw danego podzEspofu'



Dotycry przetarBu :
zaku9 spectalistYcu neto 3ptz*u mdYcznego orar .informaty:acJa sPzoz w Parczewie w c€|u

pop'"ń ijrog.i i dostępnoścl ochmny zdrowia w pow|icie parczewsk|m

pytanie\ 6)

System teleradiologii I

sYstem umoż|lwtający Przesyłanie
s|Lc|ą internetową obrazów TK do
ośrod:ków konsu|tacyjnych/oplsowych
System transmlsii danych medycznych
zapewn Iający bezpieczeństwo
przesyłanych danych

Prosimy o podanie itości oŚrodków konsu|tacYjńych/ opisowych d|a których zamawiający będzie

Wymagał podtączenia. lntormacja ta jest niezńna do zaoferowania Państwu odpowiedniej i|ości

licencji modulu teletadiologii'

. /"^ I \
Pytanie \ !::J/

Ponieważmodutte|eradiologiijestczękiąsystemuR|sbezpośrednio.wspó|pracującqzsY$emem
PACS zwracamy się Ź prośbą o pii""Ń""i" 'iezbędnych dli funkc;cnowania idziatanie wszYstkich

wyma8anych funkclonalności gzęści tj. Sen,ver dlj systemów PAcs/R|s, systemy PAcs i Rls oraz

svstem te|eradiologii do jednego iadania tak aby wynik postępowania w danei części nie wplywa| na

moż|iwość realizacj: druEiego zadania..


