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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 03-03-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu 
RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez 
doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, 
znak sprawy 3/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień:    
 
1. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 6 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale którego wielkość monitora wynosi 21,5 
cala? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 13 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale którego obrót pulpitu wokół osi wynosi 
+/- 25 stopni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 14 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak bez powiększenia obrazu USG na 
ekranie, tak by zajmowało nie mniej niż 80% powierzchni ekranu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 15 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale nie posiadający możliwości duplikowania 
obrazu diagnostycznego na dotykowym ekranie LCD? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 16 
Czy Zamawiający ma na myśli zakres pracy aparatu 1-20MHz? 
Odp. TAK. 
 

6. Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 18 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający wbudowany dysk twardy HDD o 
pojemności 500GB, oraz dysk SSD o pojemności 128GB? 
 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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7.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 21 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o regulacji uchylności bramki Dopplera 
Kolorowego na min. 1 dostępnej głowicy liniowej min. 13 kątów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

8.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 22 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak o dynamice systemu aparatu 290dB? 
 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
   

9.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 28 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o głowice 
matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym przezklatkowej i przezprzełykowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

10.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 31 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o częstotliwości odświeżania obrazu w 
prezentacji B – 1500 obrazów/sek.? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

11.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 36 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o  jednoczesną 
wizualizację w czasie rzeczywistym co najmniej 2 niezależnych płaszczyzn na głowicach 
trójwymiarowych kardiologicznych przezklatkowych, w prezentacji B i Doppler kolorowy? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

12.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o możliwość 
kolorowego odwzorowania przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły 
(3D kolor Doppler), z głowic trójwymiarowych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

13.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 38 
Czy Zamawiający wymaga w ofercie zestawu głowic: kardiologicznej, brzusznej, naczyniowej, głowicy 
do Dopplera ślepego, oraz głowicy kardiologicznej przezprzełykowej, a także oprogramowania do badań 
wysiłkowych tzw. Stress Echo?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

14.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 48 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale bez możliwość rozbudowy o 
oprogramowanie do oceny odkształceń lewej komory bazującej na 3 projekcjach z wykorzystaniem 
śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

15.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 49 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o moduł do 
analizy obrazu 3D na dzień składania oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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16.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 50 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o 
oprogramowanie wspomagające dobór zastawki mitralnej bazujące na zarejestrowanych projektach 
3D? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie. 
 

17.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 52 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość importu do aparatu i 
wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie.  
 

18.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 55 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o głowicy typu convex z kątem skanu 70 
stopni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

19.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 57 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jest możliwość rozbudowy o 
głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości 4-18MHz, wykonaną w technologii wielorzędowej, 
o czole głowicy 38mm oraz liczbie elementów akustycznych 192, mogącej pracować na aż 12 zakresach 
częstotliwości harmonicznej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

20.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 58 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o opisaną w SIWZ 
głowicę sektorową matrycową 3D na dzień składania ofert? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

21.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Echo doppler – 1 zestaw, sztuk – pkt 59 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez możliwość rozbudowy o elastografię typu 
Shear Wave kodowaną kolorem dostępną na głowicy liniowej na dzień składania ofert? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

22.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 5 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak o wadze do 65kg? 
Odp. Zamawiający dopuszcza wagę aparatu do 65 kg. 
 

23.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak o 3 aktywnych gniazdach głowic 
obrazowych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

24.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 9 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale którego przekątna ekranu wynosi 15 cali? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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25.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający uchwyty na głowice 
umiejscowiony po jednej stronie konsoli aparatu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza uchwyty na głowice umiejscowione po jednej stronie konsoli aparatu. 
 

26.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 20 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale w którym odświeżanie obrazu dla trybu 
2D wynosi 900 obrazów/sek.? 
Odp. Zamawiający dopuszcza odświeżanie obrazu dla trybu 2D wynoszące 900 obrazów/sek. 
 

27.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak bez podłużnej regulacji wzmocnienia 
LGC? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

28.   Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot: Aparat ultrasonograficzny mobilny– 1 zestaw, sztuk 1 – pkt 38 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, w wielu miejscach przewyższający 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak bez automatycznej zmiany 
częstotliwości pracy Dopplera kolorowego w zależności od głębokości bramki dopplera? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

29.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 2  
Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania wchodzącego w skład kardiologicznej platformy 
do obsługi holterów (EKG i ABPM), spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG z oceną ryzyka 
nagłej śmierci sercowej? 
Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów. 
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie 
jednego producenta.   
Odp. Zgodnie z SIWZ.  
 

30.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści system bez wspólnej bazy pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera 
EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG? 
Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów. 
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie 
jednego producenta.   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

31.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 11 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości zmian układu okien i interfejsu użytkownika? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

32.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 12 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości ustawienia metody pomiaru odcinka ST przed 
rozpoczęciem próby? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

33.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w 
przypadku artefaktów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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34.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej? 
Wskaźnik podwójnego produktu DP jest związany z czynnikiem ryzyka MACE u pacjentów OZW. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

35.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 19 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej? 
Wskaźnik podwójnego produktu DP jest związany z czynnikiem ryzyka MACE u pacjentów OZW. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

36.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyliczenia maksymalnego obciążenia dla 
poszczególnego pacjenta? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

37.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 21 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyliczenia maksymalnego HR z uwzględnieniem 
metody dla dorosłych i dzieci? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

38.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 22 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wykrywania nieprawidłowego procesu odpoczywania 
po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

39.  Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 27 
Czy Zamawiający dopuści system z alarmem przekroczenia tętna, bez alarmu obniżenia i uniesienia 
odcinka ST? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

40.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 41 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości pomiarów automatycznych parametrów odcinka QT, 
QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia) oraz QTr (po korekcji Holzmanna)? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

41.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 42 
Czy Zamawiający dopuści system bez klasycznego przenośnego aparatu EKG (jako przekaźnik sygnału 
EKG w próbie wysiłkowej)? 
Oferowany przez nas zestaw wyposażony jest w dedykowany system bezprzewodowej transmisji 
danych. Wyklucza to stosowanie starszych, uniwersalnych, mniej komfortowych, rozwiązań. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

42.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 44 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o wymiarach: długość 210 cm., szerokość 80 cm., 
wysokość 150 cm? 
Oferowane parametry tylko nieznacznie różnią się od wymaganych, lecz co istotne większa długość, 
szerokość, wysokość bieżni wpływają na bezpieczeństwo i komfort pacjenta. 
Odp. Zamawiający dopuści proponowane urządzenie. 
 

43.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 68 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ergometr z wyświetlaczem o rozdzielczości  320x240 pixeli? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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44.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 71 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ergometr o wymiarach 83x40x120 cm.? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

45.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 73 
Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania pracujące na wspólnej bazie pacjentów 
stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera 
ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego, spirometrii i badań wysiłkowych 
i ergospirometrii? 
Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów. 
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie 
jednego producenta.   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

46.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 76 
Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wyliczenia takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, 
średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania, bez wyliczenia dla każdego 
podokresu oraz porannego? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

47.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 82 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością zaprogramowania 400 pomiarów w trakcie jednego 
badania? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

48.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 83 
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania 
hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością 
zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego? 
W praktyce opcja trybu pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu 
operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem. 
Odp. Zamawiający dopuści system z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania ha-
słem przy użyciu systemu operacyjnego. 
 

49.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 83 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją komunikacji z komputerem poprzez przewód USB i złącze 
Bluetooth? 
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje najbardziej rozpowszechniony standard, który 
parametrami technicznymi, jest porównywany do rozwiązania wymaganego. 
Użytkownik, nie ponosząc niepotrzebnych wysokich kosztów, może zamienić standardowe łącze. 
Wymagana technologia komunikacji z komputerem przy użyciu światłowodu obarczona jest cechami 
negatywnymi. Przewód światłowodowy, przy normalnym użytkowaniu, po zgięciu dochodzi do 
załamania. Przewód światłowodowy podatny jest na uszkodzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

50.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 98 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 113 x 75 x 26 mm? 
Oferowany przez nas rejestrator jest nieznacznie większy. Nie wpływa to na komfort użytkowania. 
Odp. Zamawiający dopuści proponowane wymiary urządzenia. 
 

51.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 101 
Czy Zamawiający miał na myśli konieczność współpracy z rejestratorami 12-kanałowymi,  3 
kanałowymi, 7-mio odprowadzeniowymi? 
Standardowymi formatami holterowskiej analizy sygnału EKG jest 3 i 12 kanałów. 
Co prawda firma BTL dystrybuuje 3/7/12-kanałowe rejestratory EKG, lecz analiza z 7 kanałów nie jest 
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honorowana w ośrodkach klinicznych. 
Rejestracja z 7-kanałów nie wnosi żadnych istotnych danych. 
Odp. Zamawiający dopuści standardowy format holterowskiej analizy sygnału EKG którym jest 3 i 12 
kanałów. 
 

52.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 104 
Czy Zamawiający dopuści system bez analizy aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta? 
Oferowane przez naszą firmę aparaty nie są wyposażone w czujniki aktywności fizycznej/ruchowej 
pacjenta. Producent zakłada, że operator, obserwując krzywą EKG, może bez problemu ustalić stan 
pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ćwiczy, czy też odpoczywa, lub śpi, 
przedstawia to sygnał EKG. Doposażenie rejestrator w dodatkowe czujnika spowodują większy pobór 
prądu. Wynika z tego krótszy czas pracy urządzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

53.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 106 
Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyświetlania sygnału EKG na bieżąco na monitorze 
komputera podczas przygotowania pacjenta? 
Oferowany przez nas system ma bardziej zaawansowane funkcje. 
Rozpocząć badanie można w dowolnym miejscu. Do podglądu sygnału EKG nie jest niezbędny monitor z 
systemem analizującym. Podczas rozpoczęcia badania, podczas przygotowania pacjenta, sygnał EKG 
możemy monitorować na wyświetlaczu LCD, wbudowany w obudowę rejestratora. Zwiększa to komfort 
użytkowania. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

54.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 107 
Czy Zamawiający dopuści komunikację z komputerem, poprzez kabel mini USB i karty SD,  bez 
komunikacji bezprzewodowej? 
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje tryb transmisji danych poprzez kabel mini USB i karty SD. 
Włączenie opcji transmisji bezprzewodowej powoduje większe zużycie energii baterii zasilającej. 
Jednocześnie skracając czas rejestracji sygnału EKG. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

55.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 120 
Czy Zamawiający dopuści system bez analizy fizycznej aktywności fizycznej pacjenta? 
Oferowane przez naszą firmę aparaty nie są wyposażone w czujniki aktywności fizycznej/ruchowej 
pacjenta. Producent zakłada, że operator, obserwując krzywą EKG, może bez problemu ustalić stan 
pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ćwiczy, czy też odpoczywa, lub śpi, 
przedstawia to sygnał EKG. Doposażenie rejestrator w dodatkowe czujnika spowodują większy pobór 
prądu. Wynika z tego krótszy czas pracy urządzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

56.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 124 
Czy Zamawiający dopuści system z równoważną funkcją beat-overlay? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

57.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 129 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym prezentowane są ilości uderzeń 
kardiostymulatora w podziale na rodzaj (stymulacja przedsionkowa, komorowa, podwójna, 
podstawowa)? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

58.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 145 
Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania stanowiącego jeden z modułów platformy 
medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, 
ergospirometrię i komputerową spirometri? 
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Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów. 
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie 
jednego producenta.   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

59.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 148 
Czy Zamawiający miał na myśli konieczność współpracy z rejestratorami 12-kanałowymi,  3 
kanałowymi, 7-mio odprowadzeniowymi? 
Standardowymi formatami holterowskiej analizy sygnału EKG jest 3 i 12 kanałów. 
Co prawda firma BTL dystrybuuje 3/7/12-kanałowe rejestratory EKG, lecz analiza z 7 kanałów nie jest 
honorowana w ośrodkach klinicznych. 
Rejestracja z 7-kanałów nie wnosi żadnych istotnych danych. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
 

60.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 150 
Czy Zamawiający miał na myśli konieczność zapisu w trybie 12-kanałowymi,  3 kanałowymi, 7-mio 
odprowadzeniowymi? 
Standardowymi formatami holterowskiej analizy sygnału EKG jest 3 i 12 kanałów. 
Co prawda firma BTL dystrybuuje 3/7/12-kanałowe rejestratory EKG, lecz analiza z 7 kanałów nie jest 
honorowana w ośrodkach klinicznych. 
Rejestracja z 7-kanałów nie wnosi żadnych istotnych danych. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

61.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 151 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez czujnika aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta? 
Oferowane przez naszą firmę aparaty nie są wyposażone w czujniki aktywności fizycznej/ruchowej 
pacjenta. Producent zakłada, że operator, obserwując krzywą EKG, może bez problemu ustalić stan 
pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ćwiczy, czy też odpoczywa, lub śpi, 
przedstawia to sygnał EKG. Doposażenie rejestrator w dodatkowe czujnika spowodują większy pobór 
prądu. Wynika z tego krótszy czas pracy urządzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

62.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 153 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją automatycznego włączenie zapisu po 3 min. od włożenia 
baterii? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

63.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 154 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 4000 Hz przy rozdzielczości zapisu 
12 bity? 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania dla analizy stymulatorów 10000 
Hz? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

64.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 155 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania dla analizy stymulatorów 10000 
Hz? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

65.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 160 
Czy Zamawiający dopuści system z opcją komunikacji z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD 
bez funkcji bezprzewodowowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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66.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 161 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez możliwości zapisu głosowego (brak mikrofonu). 
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje klawisz zdarzeń pacjenta ze standardowymi funkcjami. 
Włączenie opcji zapisu głosowego powoduje większe zużycie energii baterii zasilającej. Jednocześnie 
skracając czas rejestracji sygnału EKG. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

67.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 162 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator zasilany z 1 baterii lub akumulatora AAA? 
Oferowane przez naszą firmę aparaty są zasilane z 1 baterii lub akumulatora AAA. 
Zmniejsza to masę rejestratora, a tym samym zwiększa komfort użytkowania urządzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ - zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA 
 

68.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1, pkt. 176 
Czy Zamawiający dopuści system z roku produkcji 2019? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

69.   Dotyczy pakiet/część nr 5, Przedmiot: Holter i bieżnia EKG - 1 zestaw, sztuk 1 
Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu zaoferowanie zestawu o następujących parametrach: 
Próba wysiłkowa – 1 szt.: 
1. Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu 

wysiłkowego 
2. Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w 

wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej 

3. Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał 
4. Rozdzielczość rejestrowanego sygnału: 12 bit 
5. Pasmo analizy sygnału EKG: 0,05 - 150 Hz 
6. Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms 
7. Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją 
8. Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm 
9. Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g 

10. Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli 
jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, 
ustawienia połączenia z komputerem 

11. Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA 
12. Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach: 36 h 
13. Stopień ochrony obudowy: IP53 
14. Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym 
15. Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera typu PC z 

procesorem min. 4-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 4 GB, portem ethernet (RJ-45), 
dyskiem min. 240 GB SSD i 1 TB HDD, kolorowym monitorem LCD min. 23” Full-HD, modułem 
bluetooth, laserową drukarką zewnętrzną z automatycznym systemem duplex, systemem 
operacyjnym Windows 10 Pro 

16. Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru 
ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi) 

17. Możliwość bezpośredniego połączenia bazy danych pacjentów z systemem analizy holtera EKG i 
ABPM 

18. Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: 
spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu 
spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego 
rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań 

19. Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z 
formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we 
wskazanej lokalizacji 
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20. Możliwość użycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasła, które zostało określone w 
kontach systemu Windows 

21. Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych 
w programie 

22. Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, prawosercowe (z 
V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościenne (V7-V9) 

23. Konfiguracje odprowadzeń długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, 
Cabrera, Nehb DAJ, Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), 
dodatkowe tylnościenne (V7-V9), pediatryczne (V3R, V4R, V7) 

24. Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera 
25. Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV 
26. Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s 
27. Jednoczasowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1) 
28. Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału 

wyświetlanego w trybie online i offline 
29. Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG: 

a. Filtr zakłóceń sieciowych 
b. Filtr drżeń mięśniowych 
c. Filtr stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w 

pomiary w obrębie zespołów QRS 
30. Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie 

zapewniają dostatecznej jakości sygnału 
31. Kontrola jakości podłączenia elektrod z testem impedancji możliwa do uruchomienia w każdym 

momencie badania 
32. Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS 
33. Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi 

pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuły: Bazett, Fridericia, 
Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, automatyczną interpretacją (także dla 
sportowców – według kryteriów z Seattle), przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością 
wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, 
nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, 
wykreślenia pętli wektokardiograficznych, drukowaniem w dowolnym formacie spośród 
wszystkich dostępnych w oprogramowaniu 

34. Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 2 godzin z wykrywaniem 
impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów 
rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, 
możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, 
programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania 
całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów 

35. Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG 
36. Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cooper, 

Naughton) wbudowane w system 
37. Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP 
38. Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego 
39. Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i 

dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku 
40. Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu 

Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn 
41. Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, 

submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn 
42. Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i 

krzywych: 
a. 12 odprowadzeniowego EKG 
b. Częstości rytmu serca 
c. Uśrednionego sygnału EKG 
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d. Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian 
e. Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) 
f. Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST 
g. Danych dotyczących zadanego obciążenia  
h. Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET) 
i. Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt 
j. Aktywności stymulatora serca 
k. Wartości limitu tętna 
l. Procentowego wykonania limitu tętna 
m. Przekroczenia limitu tętna 
n. Rodzaju aktualnie używanego protokołu 
o. Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania 
p. Czasu trwania danego etapu 
q. Czasu trwania badania 
r. Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt 

wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania 
s. Ilości wykrytych pobudzeń komorowych 
t. Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) 
u. Wartości zmęczenia według skali Borga 

43. Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju 
zdarzenia 

44. Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej 
zaprogramowanym momencie etapów badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu 
automatycznego pomiaru ciśnienia) 

45. Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz 
zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania 
próby 

46. Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie 
trwania badania 

47. Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania, 
odpowiadającego funkcjonalnością przyciskowi awaryjnemu na bieżni 

48. Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów 
analizy i automatycznego przeliczania wyników 

49. Automatyczne wyliczanie przez system wskaźników Physical Working Capacity 
50. Możliwość rozszerzenia funkcji systemu o opcje: 

a. Moduł automatycznych, nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia krwi metodą osłuchową 
(opcjonalnie także monitorowania saturacji) z przekazywaniem zarejestrowanych danych do 
systemu w trybie online 

b. System analizy holterowskiej EKG i ABPM 
c. System zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7 i worklist 

 
Bieżnia – 1 szt.: 
1. Funkcja łagodnego startu i zatrzymania pasa 
2. Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i 
automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni 
3. Boczne pola umożliwiające zejście pacjenta z ruchomego pasa lub oczekiwanie na jego rozruch 
4. Prędkość przesuwu pasa 0 - 25 km/h 
5. Regulacja prędkości pasa od 1 km/h co 0,5 km/h 
6. Kąt wzniesienia regulowany co 0,5% w zakresie od 0 do +25% 
7. Pas ruchomy antypoślizgowy i antystatyczny 
8. Długość użytkowa pasa 1530 mm 
9. Szerokość pasa 490 mm 
10. Dopuszczalna masa pacjenta 200 kg 
11. Zasilanie 230 V, 50 Hz 
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Cykloergometr – 1 szt.: 
1. Zakres obciążeń: 1-500 Watt 
2. Zakres obrotów: 30-130 obrotów/min 
3. Możliwość dostosowania wysokości siodełka dla pacjentów o wzroście 140-210cm 
4. Elektromagnetyczny system hamowania 
5. Bezłańcuchowy, cichy napęd 
6. Główka ergometru z wyświetlaczem LCD, możliwość obracania o 180 stopni 
7. Zasilanie 230V, 50Hz 
8. Dopuszczalna waga pacjenta 160kg 
 
System Holtera ciśnienia – 1 szt.: 
1. Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna 
2. Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego 
ciśnienia tętniczego 
3. Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci 
4. Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta 
5. Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg 
6. Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm 
7. Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED 
8. Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem 
9. Czas rejestracji 48 godzin 
10. Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z 
rejestratora bez użycia komputera 
11. Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora 
12. Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi 
13. Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru 
14. Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta 
15. Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta) 
16. Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania 
17. Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i 
wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia 
18. Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania 
interwałów 
19. Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy 
20. Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 240 minut 
21. Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego 
22. W zestawie oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7, 8 i 10 (32 lub 64bit), 
umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, 
statystyki) mierzonych parametrów, z identyfikacją metody pomiarowej 
23. Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych 
(wytyczne ECS, AHA lub własne) 
24. Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia 
standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości 
badania 
25. Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia 
26. Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów 
27. Automatyczna klasyfikacja wyników badania według norm ESC 
28. Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z 
uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie 
29. Zasilanie z 2 ogniw typu AA 
30. Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g 
31. W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką 
32. W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia 
powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych) 
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System Holtera EKG – 1 szt.: 
1. Oprogramowanie w języku polskim. 
2. Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 7, 8, 10 (32 lub 64bit). 
3. Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z 
analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale. 
4. Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu. 
5. Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. 
6. Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. 
7. Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. 
8. Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z 
możliwością ich reklasyfikacji. 
9. Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania. 
10. Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku 
odłączenia się elektrody. 
11. Czytelna, graficzna prezentacja poszczególnych typów arytmii z możliwością szybkiego i łatwego 
odnalezienia ich dla całego zapisu EKG. 
12. Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania 
szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów. 
13. Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. 
14. Analiza QT z obliczaniem dyspersji. 
15. Możliwość wyznaczania QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie. 
16. Analiza odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych, oznaczaniem 
poziomu i nachylenia. 
17. Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu. 
18. Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości. 
19. Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu 
serca, z oceną jakości snu pacjenta. 
20. Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją 
bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG. 
21. Automatyczne oznaczanie załamków P. 
22. Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych 
(wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu 
dolnoprzedsionkowego). 
23. Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po 
wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika. 
24. Możliwość przeliczania zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie 
wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej. 
25. Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący 
wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. 
26. Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i 
tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC, w przypadku analizy 
zapisów ciśnieniowych. 
27. Możliwość dowolnego konfigurowania wyglądu ekranów pracy oraz tworzenia własnych 
ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz. 
28. Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb 
użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów. 
29. Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. 
30. Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych. 
31. Współpraca z siecią komputerową typu LAN, możliwość operowania na danych sieciowych i 
sieciowego dostępu do klucza licencyjnego oprogramowania. 
32. Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o funkcję umożliwiającą wczytywanie do bazy 
danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet. 
33. Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z 
rozdzielczością  
1 ms lub lepszą (dokładniejszą), eksport danych do formatu ISHNE i Matlab. 
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34. Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego 
zarządzania danymi. 
 
Rejestrator holterowski EKG – 3 szt.: 
1. Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń standardowych. 
2. Opcjonalny zapis danych w trybie 3-kanałowym z 4 lub 7 odprowadzeń. 
3. Zapis danych na standardowej karcie pamięci, ogólnodostępnej na rynku komercyjnym, o 
dowolnej pojemności. 
4. Zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AA. 
5. Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta. 
6. Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta. 
7. Częstotliwość próbkowania 8000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit. 
8. Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym kolorowym 
wyświetlaczu OLED. 
9. Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu. 
10. Detekcja pracy stymulatora serca. 
11. Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu. 
12. Czas ciągłego zapisu 12-kanałowego EKG 72 godz, 3-kanałowego 168 godz. 
13. Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (do 30 dni). 
14. System ochrony zapisu EKG – automatyczne wyłączenie w przypadku zbyt słabej baterii, 
zachowanie zapisu po wyjęciu baterii (także w czasie trwania rejestracji), automatyczne wznawianie 
zapisu w przypadku krótkiego rozłączenia zasilania (np. w przypadku wstrząsu). 
15. Wbudowany moduł bluetooth do podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w 
dowolnym momencie rejestracji lub do połączenia z zewnętrznym czujnikiem SpO2 w celu 
synchronicznej rejestracji poziomu saturacji. 
16. Przycisk zdarzeń dla pacjenta. 
17. Waga rejestratora poniżej 175g. 
18. Wodoszczelna obudowa. 
19. W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta 10-odprowadzeniowy i 7-odprowadzeniowy, 2 karty 
pamięci, 90 szt. elektrod jednorazowych oraz etui dla pacjenta. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odpowiednio do swoich potrzeb  
i możliwości, przedstawiając minimalne warunki graniczne w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca 
nie może oczekiwać, iż to Zamawiający będzie badał I analizował przesłany opis parametrów 
technicznych zamiast konkretnych zapytań dot. konkretnych pozycji przedmiotu zamówienia (ujętych 
i ponumerowanych w opisie przedmiotu zmówienia). Skutkowałoby to zmianą przedmiotu 
zamówienia. 
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi parametrami 
zawartymi w SWIZ oraz odpowiedziami udzielonymi na zapytania złożone w przedmiocie 
postępowania. 

 
 

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ. 
 
Informacja o zmianie numeru konta bankowego Zamawiającego. 
 
Rozdział 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

9. Wymagania dotyczące wadium: 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
PKO B.P. S.A. w Międzyrzecu Podlaskim, Nr rachunku : 23 1020 4476 0000 8902 0427 6077 
z dopiskiem: „Wadium na ………………..” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy). Wadium 
uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 
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Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Rozdział 12 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10.00 . 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r., o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski.  
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert.  
 
 

 

 


