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        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  Postępowania  na  zakup,  dostawę,  rozładunek,  montaż  i  szkolenie  w  zakresie 
obsługi  kardiomonitorów  stacjonarnych  –  4  szt.,  kardiomonitorów  stacjonarno-
transportowych – 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.
Znak sprawy EZ/ZP/104/2010.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Dotyczy załącznika nr 1
Pytanie 1 
Dot. pkt. 4.  Czy zamawiający dopuści możliwość wyboru jednej z 15 różnych konfiguracji 
monitora  skonfigurowanych  fabrycznie  lub  jednej  z  6  konfiguracji  ekranu  i  granic 
alarmowych konfigurowanych przez użytkownika? 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 2
Dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści zakres pomiarowy odcinka ST wynoszący od -2mV do 
+2mV
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 3
Dot. pkt. Czy zamawiający dopuści pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie od -50mmHg do 
300mmHg?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 4 
Dot.  pkt.  16.  Czy  zamawiający  dopuści  pomiar  kapnografii  w  zakresie  pomiarowym  0-
99mmHg? 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 5
Dot.  pkt.  20.  Czy  zamawiający  dopuści  zapamiętywanie  100  wycinków  krzywych 
mierzonych parametrów. Wycinki są zapamiętywane automatycznie w chwili alarmu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Dotyczy załącznika nr 2
Pytanie 1
Dot. pkt. 4.  Czy zamawiający dopuści możliwość wyboru jednej z 15 różnych konfiguracji 
monitora  skonfigurowanych  fabrycznie  lub  jednej  z  6  konfiguracji  ekranu  i  granic 
alarmowych konfigurowanych przez użytkownika? 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 2
Dot. pkt. 8. Czy zamawiający dopuści zakres pomiarowy odcinka ST wynoszący od -2mV do 
+2mV?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie nr 3
Dot. pkt 13. Czy zamawiający dopuści pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie od -50mmHg 
do 300mmHg?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4
Dot. pkt. 15. Czy zamawiający dopuści pomiar kapnografii w zakresie pomiarowym 0-
99mmHg?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Z-ca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż Andrzej Domański
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