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EZ/ZP/104/2010                                                                                  Kielce, dnia 13.07.2010 r.

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:

Załącznik nr 1 - 4 monitory

Pytanie 1. dot. pkt. 4. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
konfiguracjami ekranu w pełni konfigurowanymi przez samego użytkownika, zamiast 15 
konfiguracjami narzuconymi przez producenta?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 2. dot. pkt. 10. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
zakresem saturacji 1-100%?
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie  3.  dot.  pkt.  11.  Czy  zamawiający  dopuści  zakres  częstości  akcji  serca  przy 
pomiarach NIBP 30-240 uderzeń/min?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 4. dot. pkt. 14. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
prezentacją  pomiaru  temperatury  T1  i  T2  lub  prezentacją  różnicy  temperatur  i  jednej  z 
temperatur (T1 lub T2)?
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 5. dot. pkt. 15. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
zakresem pomiarowym rzutu minutowego serca 0,5-20l/min?
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 6. dot. pkt. 16. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
możliwością pomiaru CO2 w zakresie 0-99 mmHg?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 7. dot. pkt. 19. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
trendami z ostatnich 24 godzin.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 8. dot. pkt. 20. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
pamięcią 50 ostatnich sytuacji alarmowych zawierającą po 4 odcinki?
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Załącznik nr 2 – 7 monitorów

Pytanie 9. dot. pkt 2. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor o 
przekątnej 10,4`` i rozdzielczości 640 x 480 pikseli z prezentacją 6 krzywych jednocześnie z 
możliwością dalszej rozbudowy do 8 krzywych?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 10. dot. pkt. 4. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z 
5 konfiguracjami ekranu w pełni konfigurowanymi przez samego użytkownika, zamiast 10 
konfiguracji ekranu narzuconymi przez producenta?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 11. dot. pkt. 10. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor 
z zakresem saturacji 1-100%.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie  12.  dot.  pkt.  11. Czy  zamawiający  dopuści  zakres  częstości  akcji  serca  przy 
pomiarach NIBP 30-240 uderzeń/min?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 13. dot. pkt. 14. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor 
z  prezentacją  pomiaru  temperatury T1 i  T2 lub prezentacją  różnicy temperatur  i  jednej  z 
temperatur (T1 i T2)?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 14. dot. pkt. 17. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor 
z możliwością pomiaru CO2 w zakresie 0-99 mmHg? 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2



Szpital akredytowany

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszzkielce@poczta.onet.pl

.                                             .
Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339

Pytanie 15. dot. pkt. 18. Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor 
z trendami z ostatnich 24 godzin?
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  Z-ca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż Andrzej Domański
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