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Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na  zakup i dostawę wraz z montażem   sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP dnia  7.12.2018 r pod nr 659408-N-

2018

Pytanie 1 Zadanie nr 4 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C 14 bit?

Odpowiedź: Nie.

 Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wbudowany moduł automatycznej analizy

innej firmy niż HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta z

uwzględnieniem lat?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada możliwość zapisu kopii badania na

zewnętrznym nośniku (pendrive) zgodnie z EN 1064 i odczytu kopii badania np. na ekranie

komputera?

Odpowiedź: Tak jako zapis dodatkowy.

Pytanie 2 Zadanie nr 4 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C 14 bit?

Odpowiedź:Nie.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wbudowany moduł automatycznej analizy

innej firmy niż HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta z

uwzględnieniem lat?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada możliwość zapisu kopii badania na

zewnętrznym nośniku (pendrive) zgodnie z EN 1064 i odczytu kopii badania np. na ekranie

komputera?

Odpowiedź: Tak jako zapis dodatkowy.



Pytanie 3 Zadanie nr 4 poz. nr 3: 

 Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C 14 bit?

Odpowiedź:Nie.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wbudowany moduł automatycznej analizy

innej firmy niż HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta z

uwzględnieniem lat?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada możliwość zapisu kopii badania na

zewnętrznym nośniku (pendrive) zgodnie z EN 1064 i odczytu kopii badania np. na ekranie

komputera?

Odpowiedź: Tak jako zapis dodatkowy.

Pytanie 4 Zadanie nr 2 System holterowski EKG -1 kpl

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy

system, o parametrach zawartych poniżej?

System Holterowski

Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Automatyczna retrospektywna analiza arytmii

Wybór dowolnych kanałów do automatycznej

analizy arytmii

Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja

zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji

wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie

artefaktów.

Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością

reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów

morfologii (dominującej, komorowej,

nadkomorowej, wystymulowanej)

Prezentacja znaczników wykrytego impulsu

stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG

oraz informacją o rodzaju wykrytego impulsu

stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w

przypadku arytmii 

Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością

usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych

typów arytmii

Szablony dla pobudzeni Normalnych / SVE/ VE/

Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych zdarzeń

Automatyczna detekcja migotania przedsionków 

Możliwość ręcznej edycji epizodów migotania -

oznaczenia migotania przedsionków poprzez

wstawianie znacznika początku a następnie końca

napadu bezpośrednio w widoku informacji o

łącznym procencie migotania w analizowanym

zapisie

Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR /

HR

Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla



automatycznej analizy AF

Analiza fali T (TWA)

Analiza turbulencji rytmu serca (HRT)

Analiza  QT, QTc i QTd

Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa

Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP)

Analiza bezdechu sennego (SAP)

Wektokardiografia (VCG)

Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania

Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST

( obniżenia / podwyższenia )

Lista zdarzeń VE, SVE, AFib, zdarzeń pauzy,

zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika

Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako

artefaktów i ich usuwanie z analizy

Tworzenie raportów w oparciu o szablony

Podgląd raportu przed wydrukiem

Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym

oraz zewnętrznych nośnikach pamięci

Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem

użytkownika

Interfejs transferu danych HL7

Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim

Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy

Wymiary rejestratora 91x60x18 mm

Masa rejestratora 83g

Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Rozdzielczość LCD 128*64

Czas zapisu 3 kanałów 7 dni

Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do

rejestratora i bez wystających elementów

połączeniowych

Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla

dowolnego trybu pracy

48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze

AAA

Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły

bez kompresji godzin

Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności

32 GB

Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym

Aktywny filtr zakłóceń

Przycisk zdarzeń pacjenta

Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms

Częstotliwość próbkowanie dla analizy

stymulatorów 10000 Hz

CMMR >80dB

Sygnalizacja stanu baterii



Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia

numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania

danych pacjenta przed rozpoczęciem badania

Współpraca z przewodami pacjenta 5, 7 i 10

elektrodowych.

Rejestrator Holterowski – 3/12 kanałowy

Wymiary rejestratora poniżej 91x60x18 mm

Masa rejestratora z baterią 83g

Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Rozdzielczość LCD 128*64

Czas zapisu 3 kanałów 7 dni

Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla

dowolnego trybu pracy

48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze

AAA

Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły

bez kompresji 48 godzin

Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności

32 GB

Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym

Aktywny filtr zakłóceń

Przycisk zdarzeń pacjenta

Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms

Częstotliwość próbkowanie dla analizy

stymulatorów 10000 Hz

CMMR >80dB

Częstotliwość próbkowania dla standardowej analizy

4000 Hz

Rozdzielczość sygnału 12 bity.

Tachograf RR prezentujący informacje o tachografie

z maksymalnymi i minimalnymi dziennymi

wartościami tętna 

Baza danych może być rozszerzona do sieci z

centralną bazą danych i opcjami telemedycznymi.

Indywidualne konta użytkowników o określonych

funkcjach i uprawnieniach do systemu.

Sygnalizacja stanu baterii

Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia

numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania

danych pacjenta przed rozpoczęciem badania

Współpraca z przewodami pacjenta 5, 7 i 10

elektrodowych.

Stanowisko komputerowe

Centralna jednostka komputerowa w obudowie

wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk

twardy 500GB, karta graficzna, 4 porty USB, napęd

DVD-multi,, klawiatura oraz mysz, system

operacyjny Windows 10 Home

Monitor o przekątnej 21,5”

Drukarka laserowa A4 



Odpowiedź: Zamwiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 Zadanie nr 5   Holter ciśnieniowy ze stacją do odczytu  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy

system, o parametrach zawartych poniżej?

System Holterowski RR

Program medyczny do programowania i odczytu monitora RR współpracujący z komputerem PC w

systemie Windows 7 lub wyższym 

Możliwość ustawienia co najmniej 4 różnych trybów pomiarowych:

• Trybu ciągłego ze stałym interwałem pomiarowym

• Trybu automatycznego z dziennym i nocnym przedziałem czasowym

• Trybu ręcznego z manualnym przestawieniem trybu dzień/noc

• Trybu własnego z ustawieniem min. 5 podokresów doby z różnymi  interwałami

pomiarowymi

Możliwość ustawienia interwałów czasowych między pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min

Możliwość ustawienia zapisu trwającego 24h bez zapisywania danych po tym czasie

Możliwość ręcznej konfiguracji progów i granic nadciśnienia

Oprogramowanie dostarczające takie parametry jak: 

• SBP/DBP/MBP

• HR

• Wskaźnik spadku nocnego (NNR) oraz poranny wzrost

• Standardowe odchylenie (STDEV)

• Współczynnik zmienności (CV)

• Indeks sztywności tętnic (AASI)

Wykres przebiegu fali tętna dla każdej wartości tabeli BP

Rozbudowany system podsumowania badania składający się co najmniej z:

• Godzinowego wykresu zmian ciśnień krwi z widocznym podziałem na dzień i noc

• Wykresu Histogramu

• Wykresu Korelacji

Wykresu kołowego z przekroczeniami wartości granicznych

Tabela wartości pomiarowych z możliwością włączenia średnich ciśnień dla każdej godziny

Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji pokazywania wartości pomiarowych

Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji ponownego pomiaru w przypadku złego pomiaru.

Funkcja automatycznej interpretacji

Obiekty analizowane w automatycznej interpretacji z możliwością włączenia i wyłączenia, co

najmniej:

• Analiza syndromu białego fartucha

• Analiza zamaskowanego nadciśnienia

• Analiza rytmu dobowego

• Analiza porannego napływu

Funkcja leków – możliwość wpisania historii leków pacjenta z możliwością włączenia lub

wyłączenia tej funkcji

Możliwość porównania dwóch badań tego samego pacjenta

Automatyczna funkcja rozpoznawania stanu pacjenta: Bezczynność / Arytmia / Artefakt

Interfejs GDT do przesyłania danych pacjenta do centralnego systemu szpitalnego

Łatwy transfer danych przez USB bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych sterowników

Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim

Rejestrator Holterowski RR



Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018.

Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem

Wymiary rejestratora: 

• 115x75x30 mm +/- 5 mm

Masa rejestratora z baterią 200g

Klasa ochronności: IP 22

Wyświetlacz typu OLED

Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza

Oscylometryczna metoda pomiaru z liniową deflacją

Pamięć urządzenia:

• 400 pomiarów

Czas pracy:

• Min. 72 godziny zapisu

Zakres ciśnienia skurczowego: 

• 60 – 255 mmHg

Zakres ciśnienia rozkurczowego: 

• 30 – 195 mmHg

Zakres tętna: 

• 30 – 200 mmHg

Zakres inflacji ciśnienia:

• 0-299 mmHg

Dokładność pomiarów:

• Ciśnienie +/- 3 mmHg

• HR +/- 5%

3 dostępne rozmiary mankietów:

• 20 – 24 cm

• 24 – 32 cm

• 32 – 38 cm

Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne lub 2 akumulatory AA, starczające na min. 200 pomiarów

Wbudowane min. dwa procesory równolegle monitorujące bezpieczeństwo pomiarów ciśnienia

System bezpieczeństwa:

• Maksymalna inflacja ciśnienia: 300 mmHg

•  Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund 

Możliwość podejrzenia ilości zapisanych pomiarów podczas badania bezpośrednio w rejestratorze

Technologia samoregulacyjna deflacji i inflacji dająca maksymalny komfort dla pacjenta podczas

pomiarów

Możliwość przerwania pomiaru przez pacjenta w dowolnym momencie

Możliwość podłączenia rejestratora do komputera przewodowo przez port USB i bezprzewodowo

przez Bluetooth

Temperatura pracy urządzenia:

• 5 ~ 40 ° C

Stanowisko komputerowe

Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, dysk

twardy 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz mysz,

system operacyjny min. Windows 7

Monitor o przekątnej 21,5”

Drukarka laserowa A4 

Odpowiedź: Zamwiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Zadanie nr 1, Zestaw do prób wysiłkowych – 1 kpl.



Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy

system, o parametrach zawartych poniżej?

System do próby wysiłkowej

Oferowany  bezprzewodowy system

fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, niepowystawowy

System wykorzystujący cyfrowy nadajnik radiowy

Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz

Współczynnik CMRR 100dB

Podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu nadajnika EKG

Rozdzielczość 2,52 uV/LSB

Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym

Częstotliwość próbkowania 10.000 Hz

Waga przetwornika EKG 173g

Wymiary przetwornika EKG 155mm x 100mm x 30mm +- 2 mm

Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i

wysiłkowych

Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG, m.in.: 3, 6, 6+6 i 12

Kanałów

Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla

wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax

Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem

podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu

Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST 

Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów -wyświetlane podczas

całego badania

Wyświetlane równocześnie parametry podczas próby:

HR, BP, Max ST/Min ST, DP, PVC

Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu -

wyświetlana podczas całego badania.

 Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i

mężczyzn 

-  wartości wykonanej pracy 

- procencie uzyskanego limitu tętna 

- maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym 

z podaniem czasu wystąpienia

- maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniemodprowadzenia i czasu

wystąpienia

- aktualna prędkość i nachylenie bieżni  wyświetlane podczas badania 

Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia

Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranymprzez

użytkownika lub w sposób automatyczny wg. Kryterium maksymalnego uniesienia,

obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax



Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z

numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń

Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem

bieżącego EKG

Możliwość wyboru wzmocnienia EKG: 2.5, 5, 10, 20 oraz 10/5 mm/Mv oraz trybu

automatycznego

Możliwość wyrobu szybkości przesuwu: 25, 50 mm/s

Prezentacja 12 median bieżących

Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego

i rozkurczowego

Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego

trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu

Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego

Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia

incydentu 

Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG 

wczasie trwania badania

Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu

EKG w czasie trwania badania

Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST   25, 35, 45, 75,

100, 150Hz

Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej

Funkcja prowadzenia statystyk polegająca na zapamiętywaniu przez oprogramowanie

konkretnych wstęg EKG w celach dydaktycznych 

Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni i lub ergometru

Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4

Możliwość konfiguracji raportów końcowych, w którym są informacje o:

- danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach przerwania testu

- zakończenia i objawach;

- całkowitym czasie testu 

- maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem

odprowadzenia i czasu wystąpienia

- maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia

- czasie trwania poszczególnych faz obciążenia

- wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu,

-ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach

badania, trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń, trendach HR,

ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego

przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów

Możliwość podglądu całego raportu na ekranie przed wydrukiem

Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyf. Bruce, Naughton z

możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP

Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu 

Współpraca z cykloergometrem i bieżnią

Archiwizacja pełnych badań na dysku twardym, płycie CD i DVD

Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i

ponowienia analizy



Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów

EKG 

Możliwość eksportu raportu końcowego w formacie PDF/JPG/BMP orazFDA-

XML,SCP

Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia skurczowego 

i rozkurczowego w czasie badania

Obsługa interfejsu GDT, HL7 i DICOM do komunikacji 

zinformatycznym systemem zarządzania danymi medycznymi

Możliwość rozbudowy systemu o możliwość wyświetlania 15,16 oraz 18 odprowadzeń

z zastosowaniem przewodowego przetwornika sygnału EKG

CYFROWY NADAJNIK DX12

Cyfrowy 12-kanałowy bezprzewodowy przetwornik sygnału EKG

Podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu przetwornika

Zasilanie nadajnika EKG: 2 baterie AA

Częstotliwość próbkowania 10.000 Hz

Waga przetwornika EKG 115g

Wymiary przetwornika EKG 65mm x 110mm x 25mm +- 2 mm

Kanały wejścia: ciągła 12-kanałowa akwizycja i transmisja sygnału EKG

Standard odprowadzeń EKG I, II, III, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6

Zakres częstotliwości: 2402- 2480 MHz 

Kontrola impedancji odprowadzeń, podgląd EKG, błąd odprowadzeń, wskaźnik baterii,

uniwersalne wywoływanie, możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia ekranu –

wyświetlacz widoczny przy słabym oświetleniu, automatyczne przechodzenie w stan

uśpienia, automatyczna czasowa blokada przycisków, możliwość wyboru specyfikacji

elektrod IEC lub AHA

Zabezpieczenie przed impulsem defibrylatora zgodnie ze standardami IEC 60601-2-25

Klawisze funkcyjne góra, dół, klawisz wyboru dla włączania/wyłączania i

obsługi menu, przycisk przywołania podczas transmisji

Typ urządzenia: CF, zasilany z baterii lub akumulatorów

Filtr A/C, EMG, DFT, Dolnoprzepustowy

Rozpoznawanie tętna (HR) w zakresie 30 bpm ~ 300 bpm z dokładnością na poziomie

+- 1 bpm

Detekcja stymulatora: +/- 2mV ~ +/- 500 mV, 0.1 ms ~ 2.0ms

Czas pracy na baterii >12 godz.

Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z wizualizacją oporności każdej elektrody

na ekranie nadajnika na etapie przygotowywania pacjenta

Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania min. 10.000

próbek/sekundę/kanał 

BIEŻNIA

Dopuszczalna waga pacjenta: 220 kg

Bezpieczna odległość pasa od podłogi: 18 cm

Wymiary pasa ruchomego: 54x154,5 cm

Wymiary bieżni: 80x210x150 cm

Przycisk i linka bezpieczeństwa montowana na środku poręczy

Zakres prędkości: 0,1- 25 km/h



Zakres nachylenia: 0-30%

Automatyczna kalibracja dla prędkości i pochylenia

Samocentrujący układ pasowy 

Samosmarujący system pasa

Komunikacja poprzez port RS232 ( Protokół Trackmaster )

Hałas < 30 DB; 

ERGOMETR

Ergometr spełnia normy: 93/42/EEC oraz DIN VDE 0750-238

Hamulce sterowane komputerowo ze stałym pomiarem momentu obrotowego

Siła hamowania niezależna od obrotów na minutę

Bardzo cichy i bezobsługowy mechanizm napędowy bez łańcucha

Zakres obciążeń: 20 – 400 W

Obszar roboczy obciążeń niezależny od obrotów na minutę,  zależnie od obrotów na

minutę 1 – 20 W,  Możliwość regulacji w krokach co 1W

Zakres prędkości 30 – 130 obr/min, sterowane pedałami (niezależnie od obrotów/min)

Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238

Parametry obciążenia programowane przez urządzenia główne poprzez interface lub

bezpośrednio na urządzeniu

Przedziały czasowe 1 – 99 minut

Kolorowy wyświetlacz TFT 57 x 43 mm

Bezstopniowa regulacja dla osób o wzroście 140-210 cm

Maksymalna waga pacjenta do 160 kg

Regulacja momentu obrotowego w zależności od wagi

Sterowanie przez łącze RS 232

Wymiary podstawy 45 x 83 cm

Waga 46kg

KOMPUTER 

Procesor i3, karta graficzna z obsługą rozdzielczości 1920 x 1080 

Pamięć ram min. 4 GB,  Dysk twardy 1TB,

Min. 2 wolne porty usb 2.0, port szeregowy RS 232

Monitor 24”, Klawiatura i mysz. 

Drukarka laserowa kompatybilna z oprogramowaniem medycznym obsługującym

system

Odpowiedź:Zamwiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy Zadania nr 9 – Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach:

Stół rehabilitacyjny 

Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń metodą Bobath

Wygodne, szerokie i wytrzymałe leżysko idealne do swobodnej terapii

Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i

zarysowania

Elektryczna regulacja wysokości



Maksymalne obciążenie [kg]: 150 

Regulacja wysokości [mm]: 520 – 950 

Wymiary leżyska (dł. x szer.) [mm]: 2000 x 1200cm 

Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8 Dotyczy Zadania nr 9 – Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach:

Stół rehabilitacyjny    

Leżysko  siedmioczęściowe  

Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji -85

do +35 stopni)

Elektryczna zmiana wysokości leżyska 

w zakresie od 49 do 105cm za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu

Regulacja części środkowej stołu za pomocą sprężyny gazowej 

z możliwością ustawienia do pozycji Pivota (+45 stopni)

Regulacja części tylnej stołu za pomocą sprężyny gazowej do 

+ 70stopni

Stopki (nóżki)z regulacją wysokości

Centralny system jezdny ( za pomocą jednej dźwigni unoszone  i opuszczane są 4 kółka)

Wymiary leżyska 190x66cm

Dopuszczalne obciążenie max. 150kg

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9 Dotyczy Zadania nr 9 – Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem

Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz

Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.

Zbiornik o pojemności 30 litrów 

Gotowe programy terapeutyczne

Czynnik roboczy – ciekły azot

Temperatura strumienia gazu : -160 stopni

Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu:  min. 5

Zużycie  ciekłego  azotu  :  maksymalnie   od  3  do  10kg/h  (praca  ciągła  )  -  w  zależności  o

intensywności nadmuchu

Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika  ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu

= 3min)

Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund

Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej

o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury

Zasilanie: 230 V 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 642 x 1175 x 460 mm 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 Ad. Zalącznik nr 6 wzór umowy Dotyczy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapisów załącznika nr 6 dokonywanie przez Wykonawcę



wpisów czynności serwisowych w paszporcie technicznym?

Każdy aparat powinien posiadać paszport techniczny i każda naprawa także gwarancyjna powinna

być w nim udokumentowana. 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11, Ad. Załącznik nr 5 do SIWZ przedmiot zamówienia (zadanie nr 8)

Dotyczy VI Inne wymagania punkt 4

Czy Zamawiający dopuści aparat nie dający możliwości wsparcia serwisowego poprzez łącze

zdalne, a jedyną możliwością zdalnego wsparcia serwisowego jest  kontakt telefoniczny z serwisem

autoryzowanym?

Wsparcie serwisowe poprzez łącze zdalne nie jest możliwe w przypadku gdy aparat nie uruchamia

się do pracy. Nasz serwis ma duże doświadczenie w diagnozowaniu 

zdalnym i wiele usterek diagnozowanych jest skuteczne za pośrednictwem połączeń telefonicznych

z Użytkownikiem. 

Odpowiedź: Tak w sytuacji kiedy aparatu nie da się uruchomić.

Pytanie 12 Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na  pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1 zapisów

dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13 Załącznik nr 6 wzór umowy Dotyczy § 9 ust. 4 

Czy Zamawiający zmieni zapis w załączniku nr 6 § 9 ustęp 4 z „zwrotu wszelkich zawierających

dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez  Zamawiającego oraz  trwałego  zniszczenia

wszystkich  ich  kopii,”  na  „zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe  nośników  danych

przekazanych  przez  Zamawiającego  oraz  trwałego  zniszczenia  wszystkich  ich  kopii,  chyba,  że

przepisy  szczególne  stanowią  inaczej.”  Konieczne  jest  to  dostosowaniem  zapisu  umowy  do

obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:  Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  §  9  ust.  4  otrzymuje  brzmienie  "zwrotu

wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego

oraz  trwałego  zniszczenia  wszystkich  ich  kopii,  chyba,  że  przepisy  szczególne  stanowią
inaczej.”

Pytanie 14 dotyczy zadania nr   Aparat EKG  

Pytanie do pkt. 5:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z przetwornikiem A/D 13 bitow ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie do pkt. 6:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający kolorowy wyświetlacz 5,7” o

rozdzielczości 640x 480 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie do pkt. 16:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością zapisu w pamięci aparatu do

400 badań oraz z możliwością nieograniczonego zapisu badań w pamięci komputera za pomocą

dołączonego oprogramowania ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do pkt. 23:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością automatycznej interpretacji i

analizy wyników badania EKG ?



Odpowiedź: Nie.

Pytanie do pkt. 24:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością eksportu badania na

dowolny nośnik i możliwością przesłania badania za pomocą dołączonego oprogramowania ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie do pkt. 25:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający USB i RS -232 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie do pkt. 27:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający baterię litowa CR2032 1x 6 V /

1.2 Ah ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie do pkt. 28:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 3,2 kg ?

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie do pkt. 30:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z poborem mocy 40 VA ?

Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia

nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM,

spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 14 dotyczy zadania nr 6    poz. 2 Spirometr- 6 szt.  

Pytanie do pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości spirometr z kolorowym, dotykowym ekranem 5,7” ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie do pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości spirometr z możliwością zapisu w pamięci aparatu 999

badań i dodatkowej możliwości zapisania badań w pamięci komputera za pomocą dołączonego

oprogramowania ?

Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający wymaga, aby spirometr działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie

tylko archiwizację wyników spirometrii, aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, ,

ergospirometrii i próby wysiłkowej ? 

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 15   Zadanie numer 8.  

 Dotyczy punktu I – 4 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

wysokiej klasy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro na ruchomym ramieniu o przekątnej 17cali,

rozdzielczości 1600x1200 pkt. gdzie obraz diagnostyczny zajmuje ponad 50% powierzchni

monitor?



Odpowiedź: Nie.

 

Dotyczy punktu I - 8

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale nie posiada dodatkowej wysuwanej klawiatury?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy punktu I - 11

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale nie posiada podgrzewacza do żelu?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy punktu I - 20

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania który posiada dysk twardy HDD o pojemności 1 TB?

Odpowiedź: Tak.

 Dotyczy punktu I - 21

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale nie posiada fabrycznie zainstalowanego systemu

ochrony antywirusowej?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy punktu II - 5

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy premium Japońskiego producenta który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale posiada maksymalną prędkość obrazowania frame

rate 1500 fps?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu II - 17

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale posiada zakres PRF dla Dopplera kolorowego 0,03

– 20 kHz?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy punktu II – 24

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale posiada regulację bramki w Dopplerze

pulsacyjnym 0,5 – 20 mm ?

Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy punktu III - 4

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania ale nie posiada możliwości mechanicznej zmiany

płaszczyzny obrazowania na głowicach wolumetrycznych?

Odpowiedź:Nie.

Dotyczy punktu III - 7

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania natomiast nie posiada funkcji automatyzacji

pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL ?

Odpowiedź: Nie.



 Dotyczy punktu III - 8

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy premium Japońskiego producenta który  w wielu

podpunktach przewyższa podane wymagania natomiast nie posiada funkcji obrazującej

powiększenie znacznika pomiarowego (lupa) ?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy punktu IV - 1

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który posiada

głowice Convex wykonana w technologii Multi Layer Technology  do badań ginekologiczno-

położniczych, serca płodu oraz brzusznych z  zakresem częstotliwości pracy 1-6 MHz ilością

elementów 960 o kącie skanowania 75° która ma możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy punktu IV - 3

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który posiada

głowice liniową wykonana w technologii Multi Layer Technology  do badań piersi, tarczycy,

małych narządów, mięśniow-szkieletowych, naczyniowych z  zakresem częstotliwości pracy 3-13

MHz, ilością elementów 960 o szerokości skanu 38mm która ma możliwość pracy z przystawką

biopsyjną?

Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy punktu V - 7

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który posiada

możliwość rozbudowy o sondę endowaginalną wolumetryczną pracującą w zakresie 3-10 MHz,

kącie skanowania 140 x 80 stopni i ilości elementów 192?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy punktu V – 13

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który nie posiada

możliwości rozbudowy o automatyczny pomiar NT i IT na obrazie bryłowym?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy punktu V - 15

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który nie posiada

możliwości rozbudowy o aplikację służąca do w automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z

podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu

sercowo-naczyniowego?

Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy punktu V - 16

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który nie posiada

możliwości rozbudowy o wbudowany fabrycznie akumulator?

Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy punktu V - 17

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który posiada

możliwość rozbudowy o opcję STRAIN bez prezentacji wyniku w formie Bull’s Eye?

Odpowiedź: Tak.

 Dotyczy punktu VI - 4

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta który nie posiada



możliwości wsparcia serwisowego poprzez łącze zdalne?

Odpowiedź: Tak kiedy aparatu nie da się uruchomić.

 Dotyczy punktu III

Ze względu na to, że Zamawiający zamierza kupić aparat wysokiej klasy do badań m.in.

położniczo-ginekologicznych, będzie wymagał aby ultrasonograf posiadał automatyczny pomiar

tętna płodu w trybie B (2D). Pomiar ten również ma funkcję śledzenia położenia płodu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

 Dotyczy punktu III

Ze  względu  na  to,  że  Zamawiający  zamierza  kupić  aparat  wysokiej  klasy  do  badań  m.in.

położniczo-ginekologicznych, będzie wymagał aby ultrasonograf posiadał funkcję  umożliwiającą

otrzymanie obrazu dwóch niezależnych spektrów w czasie rzeczywistym z dwóch niezależnych

bramek dopplerowskich?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 16   Zadanie numer 3.  

 Dotyczy punktu II – 1 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

3 000 000 procesowych kanałów odbiorczych?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy punktu II – 2 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

wysokiej klasy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro na ruchomym ramieniu o przekątnej 17cali,

rozdzielczości 1600x1200 pkt. gdzie obraz diagnostyczny zajmuje ponad 50% powierzchni

monitor?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu II – 3 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada 3

aktywne równoważne gniazda do przełączania głowic obrazowych?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

 Dotyczy punktu II – 6 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

uchwyty na głowice po jednej stronie konsoli aparatu?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy punktu II – 14

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

panel dotykowy o przekątnej 10,4” wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności

bez przesuwania stron za pomocą dotyku?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu II – 15

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który nie posiada

możliwości zdublowania na ekranie dotykowym obrazu diagnostycznego?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu V – 7 



Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, którego sonda

kardiologiczna przezprzełykowa posiada 192 elementy?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu V – 9 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który nie jest

kompatybilny z aparatem iE33?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu VI – 3 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku

obrazu na printerze ale bez dogrywania przeglądarki DICOM na nośniki zewnętrzne?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu VI – 5 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który nie posiada

możliwości zamieszczenia w raporcie graficznego logo w nagłówku szpitala?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

 Dotyczy punktu VI – 6 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który nie posiada

bezpłatnego narzędzia do tworzenia własnego wzoru raportu?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy punktu VI – 7 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o sondę microconvex śródoperacyjną w układzie i

„L” i „T” o zakresie częstotliwości 3-10 MHz, szerokości skanu 20mm i 192 elementów

akustycznych?

Odpowiedź: Tak.

 Dotyczy punktu VI – 9 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o sondę przezprzełykową TEE o zakresie

częstotliwości 2-9 MHz ale o grubszej średnicy niż 7,5 mm?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy punktu VI – 11 

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań

CT i MRI?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

 Dotyczy punktu VI – 12

Czy zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium Japońskiego producenta, który posiada

możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez

użytkownika klatki pamięci CINE bez wskazania skuteczności wykonanego pomiaru?

Odpowiedź: Tak.

 Dotyczy punktu III

Ze względu na to, że Zamawiający zamierza kupić aparat wysokiej klasy do badań m.in.

kardiologicznych, będzie wymagał aby echokardiograf posiadał funkcję umożliwiającą otrzymanie



obrazu dwóch niezależnych spektrów w czasie rzeczywistym z dwóch niezależnych bramek

dopplerowskich: PW/PW, PW/TDI i TDI/TDI. Funkcja ta jest niezastąpiona do pomiaru np. E/e’.

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

 Dotyczy punktu III

Ze względu na to, że Zamawiający zamierza kupić aparat wysokiej klasy do badań m.in.

kardiologicznych, będzie wymagał aby echokardiograf posiadał możliwość rozbudowy o M-mode

anatomiczny składający się z min. 2 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 ( umowa) 

Zwracamy się z prośbą o minimalną modyfikację paragrafu 5 punkt 1 umowy 

z: (...) Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.

na: (...) Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości

niedostarczonej części umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10%

wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 18 ( umowa) 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści paragrafu 6 punkt 2 umowy . Co Zamawiający ma na

myśli? 

Czy chodzi o reakcję na reklamację i podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia problemu

związanego ze złożeniem reklamacji? 

Prosimy o zgodę na taką interpretację. 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19 ( umowa) 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opcji w paragrafie 7 punkt 3 umowy , mianowicie prosimy o

możliwość wysyłki aparatury mało-gabarytowej do serwisu Wykonawcy na koszt Wykonawcy

poprzez firmę kurierską w celu wykonania napraw gwarancyjnych. 

Chodzi o sprzęt jak np. aparat EKG, KTG, rejestrator holtera RR, rejestrator holtera EKG i sprzęt

podobny. W serwisach znajduje profesjonalna aparatura do napraw oraz poszczególne części dzięki,

czemu proces przeglądu czy naprawy może przebiec sprawniej w serwisie, w siedzibie Wykonawcy

niż w siedzibie Zamawiającego.

Prosimy o dopuszczenie takiej możliwości nie precyzując , że jest to konieczność lecz, że jest to

kwestia do uzgodnienia między stronami w konkretnym przypadku , 

czyli np. “w siedzibie Zamawiającego (lub poprzez wysyłkę na koszt Wykonawcy w siedzibie

Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron)” 

Odpowiedź:  Zamawiający  dokonuje  modyfikacji,  paragraf  7  punkt  3  umowy  otrzymuje

brzmienie„  Naprawy  gwarancyjne  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  siedzibie

Zamawiającego  lub  poprzez  wysyłkę  na  koszt  Wykonawcy  w  siedzibie  Wykonawcy  po

wcześniejszym uzgodnieniu obu stron. Zgłoszenie awarii bądź  usterek nastąpi telefonicznie a

w ślad za tym faksem na numer (……)  „.

 

Pytanie 20 ( formularz ofertowy, tabela)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu wystarczy podanie samej kwoty podatku Vat w

tabeli cenowej ? 

Pytamy ponieważ w pakietach mogą występować sprzęty z 8% VATem oraz z 23% stawką VAT (np.

komputery) więc Zamawiający będzie mógł mieć dylemat czy to mieszana stawka VAT , czy

omyłka rachunkowa .

Czy Zamawiający chciałby jeszcze w jakiś sposób , np. na odrębnym oświadczeniu

skonkretyzowania wyliczeń dotyczących sprzętu z 23% stawką VAT w poszczególnych pakietach? 

Odpowiedź: Należy dostarczyć oświadczenie z  wyliczeń dotyczących sprzętu z 23% stawką



VAT w poszczególnych pakietach.

Pytanie 21 ( SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu podmiotów

upoważnionych przez Wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych

czynności oraz wykazu dostawców części zamiennych określonych przez Wytwórcę ?

Czy Zamawiający dopuszcza aby niniejsze złożyć np. wraz z podpisaniem umowy jako załącznik

do umowy. Prosimy o zgodę na złożenie wraz z umową przez Wykonawcę, którego oferta zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22   Dotyczy punktu V Głowice ultrasonograficzne ppkt. 9   

Prosimy o zmianę zapisu w wyżej wymienionym punkcie z „Możliwość kompatybilności głowic z

obecnie posiadanym aparatem iE33” na „Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o

kompatybilność głowicy przezprzełykowej do badań kardiologicznych z obecnie posiadanym

aparatem iE33” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  możliwość rozbudowy o kompatybilność z aparatem iE33

w odniesieniu do głowicy przezprzełykowej.

Pytanie 23 dotyczy zadania 4, poz 1,  pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD 4,3” i

rozdzielczości  480x720 pikseli?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24 dotyczy zadania 4, poz 1,  pkt 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z filterm mięśniowym

25/40/150 Hz?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie25 dotyczy zadania 4, poz 1, pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z pamięcią 100 badań z

możliwością rozszerzenia do 1000?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26 dotyczy zadania 4, poz 1,  pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z amplitudą 5/10/20

mm/mV?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27 dotyczy zadania 4, poz 1, pkt 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wydrukiem na papierze

termicznym typu składanka 100x150mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28 dotyczy zadania 4, poz 1,  pkt 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wbudowaną interpretacją

Glasgow?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29 dotyczy zadania 4, poz 1, pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z bez akustycznej

sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 6



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD 4,3” i

rozdzielczości  480x720 pikseli?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez dźwiękowej

sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

Odpowiedź:Nie.

Pytanie 31 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem mięśniowym

25/40Hz?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKGz pamięcią 100 badań z

możliwością rozszerzenia do 1000 badań?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z amplitudą 5/10/20

mm/mV?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem na papierze

termicznym typu składanka 100x150 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35 dotyczy zadania 4,poz 2,  pkt 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wbudowana interpretacją

Glasgow?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD 4,3” i

rozdzielczości  480x720 pikseli?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez dźwiękowej

sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

Odpowiedź:Nie.

Pytanie 38 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem mięśniowym

25/40Hz?

Odpowiedź:Tak.

Pytanie 39 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKGz pamięcią 100 badań z

możliwością rozszerzenia do 1000 badań?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z amplitudą 5/10/20

mm/mV?

Odpowiedź: Nie.



Pytanie 41 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem na papierze

termicznym typu składanka 100x150 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 42 dotyczy zadania 4,poz 3,  pkt 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wbudowana interpretacją

Glasgow?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 43 dotyczy zadania 1,oprogramowanie, pkt 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania bez możliwości

rozbudowy o analizę późnych potencjałów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 44 dotyczy zadania 1,oprogramowanie, pkt 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania bez analizy HRV?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 45 dotyczy zadania 1,bieżnia, pkt 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pasa bieżni 1400x520 mm?

Odpowiedź:Tak.

Pytanie 46 dotyczy zadania 1,ergometr, pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie regulacji obciążenia 15-600W?

Odpowiedź:Nie.

Pytanie 47 dotyczy zadania 1,ergometr, pkt 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zakresu RPM 20-120?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48 dotyczy zadania 1,ergometr, pkt 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dodatkowego wyświetlacza LED dla

pacjenta sygnalizującego utrzymanie prawidłowej prędkości obrotowej poprzez zastosowanie

kolorowych diod LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 49 dotyczy zadania 1,ergometr, pkt 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie tylko portu RS 232 do komunikacji z

PC?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 50 dotyczy zadania 1,aparat do pomiaru cisnienia krwi, pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pomiaru tylko metoą Korotkoffa?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51 dotyczy zadania 1,aparat do pomiaru cisnienia krwi, pkt 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ekranu LCD 5,5”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 52 dotyczy zadania 1, pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z CMR 115 dB?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 53 (dot. Załącznik nr 5 – Zadanie 1) - Cykloergometr

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby cykloergometr wyposażony był fabrycznie

w moduł automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, kompatybilny z oferowanym



programem do testów wysiłkowych?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 54

Czy do zadania 9 dopuszczą państwo następujące stoły i aparat do krioterapii:

Poz. 1 Bobath

Stół jednosekcyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy, z systemem jezdnym na 4

koła i 4 regulowane stopki

Długość leżyska 200cm, Szerokość leżyska 120cm, regulacja wysokości 50-99cm

Waga stołu 150kg

Dopuszczalne obciążenie 200kg

Możliwość wyboru tapicerki standard lub premium

Odpowiedź: Tak.

Poz. 2 Stół 7 sekcyjny

Stół siedmiosekcyjny z funkcją Pivot sterowaną elektrycznie, z elektryczną regulacją wysokości za

pomocą ramy, z systemem jezdnym na 4 koła i 4 regulowane stopki

Długość leżyska 205cm, Szerokość leżyska 69cm, regulacja wysokości 51-99cm

Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -70st. - +40st.

Regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - +80st.

Regulacja elektryczna funkcji Pivot w zakresie 0 - +30st.

Dopuszczalne obciążenie 225kg

Waga stołu 120kg

Możliwość wyboru tapicerki standard lub premium

Odpowiedź:Tak.

Poz. 3 Urządzenie do krioterapii

Zbiornik na ciekły azot o pojemności 35l

Stały pomiar ilości azotu w zbiorniku

Regulacja w pięciu poziomach intensywności

Dysza wyposażona w laserowy pomiar temperatury skóry pacjenta

Czasomierz

Ekran LCD 6”

Temperatura strumienia gazu przy wylocie dyszy -170st C

Odpowiedź: Tak.

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                       Zbigniew Deja


