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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/12/2010
dotyczy:  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz  informatyzacja  SPZOZ 
w  Parczewie  w  celu  poprawy  jakości  i  dostępności  ochrony  zdrowia  w  powiecie 
parczewskim.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza
Ad.  2.  Dopuszcza  się  indywidualne  ustawienia  dla  alarmów  mierzonych  parametrów  z  poziomu 

monitora, bez utrzymywania zasilania bateryjnego dla samego modułu.
Ad. 3. Zamawiający wykreśla pkt. 9 i modyfikacja siwz  (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza kardiomonitory wyposażone w pamięć 72h trendów                           z 

zapamiętywaniem odcinków krzywych trendu (bez określania sposobu prezentacji trendu) z nimi 
związanych w monitorze lub centrali.

Ad.  5.  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  kardiomonitora  z  obliczeniami  hemodynamicznymi, 
natlenowaniem, wentylacją.

Ad. 6. Zamawiający wymaga wg siwz.
Ad. 7. Zamawiający w punktach (14, 16) nie stawia warunku granicznego (na TAK), Wykonawca może 

zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona.
Ad. 8. Zamawiający w punktach (15) nie stawia warunku granicznego (na TAK), Wykonawca może 

zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona.
Ad. 9. Zamawiający dopuszcza półkę.
Ad. 10.  Zamawiający dopuszcza:  Wykrywanie zespołów QRS: przeprowadzane jednocześnie na co 

najmniej 2 odprowadzeniach wykrywane powinny być zespoły QRS o czasie trwania od 40 do 120 
ms i amplitudach od 0,5 do 5,0 Mv. 
Zamawiający dopuszcza: Regulacja wzmocnienia: 0,25 – 4,0 cm/mV

Ad. 11. W pkt. 23 Zamawiający zmienia na: „Monitorowanie arytmii: podstawowa analiza arytmii” i 
modyfikacja siwz  (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)

Ad.  12.  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  przewodu  3-odprowadzeniowego  EKG  do  każdego 
monitora  oraz  przewodu  12-odprowadzeniowego  EKG  do  1  monitora  lub  urządzenia 
zewnętrznego.

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza
Ad. 14. Zamawiający dopuszcza: Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 4-120 odd/min; Granice 

alarmowe min. 4-80 odd/min; Alarm bezdechu: bez regulacji czasowego ustawienia.
Ad. 15.  Zamawiający w punkcie  33 nie stawia warunku granicznego (na TAK),  Wykonawca może 

zaoferować kardiomonitory nie posiadające tych funkcjonalności i oferta będzie dopuszczona pod 
warunkiem możliwości rozszerzenia pomiaru ciśnienia śródczaszkowego oraz  ciśnienia w krążeniu 
mózgowym, bezpośrednio lub z interfejsem innej firmy.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza w pkt. 34-37 zaoferowane rozwiązanie. 
Ad. 17. Zamawiający dopuszcza w pkt. 38-41 zaoferowane rozwiązanie.
Ad. 18. Zamawiający dopuszcza w pkt. 42-45 zaoferowane rozwiązanie.
Ad. 19. Zamawiający dopuszcza w pkt. 46-48 zaoferowane rozwiązanie.
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Ad. 20. Zamawiający dopuszcza w pkt. 54 Zestaw linii pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych 10 
szt. lub kaniule nosowe 10 szt. na każdy moduł kapnometrii.

Ad.  21.  Zamawiający  dopuszcza  w  pkt.  55-66,  68  zaoferowane  rozwiązanie.  Wymaga  spełnienia 
pkt. 67 - Możliwość rozbudowy o komunikację z siecią informatyczną szpitala w standardzie HL-7. 

Ad. 22. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. Modyfikacja siwz (SPZOZ.V.ZP-3520/10/11/2010)
Ad. 23. Zamawiający wymaga minimum dwóch licencji.
Ad. 24. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji
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