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Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2017 r. 

Znak sprawy: 12/2017 

 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę systemu holterowskiego 
oraz systemu nadzoru KTG”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610184-N-2017 z dnia 
31.10.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wysokiej klasy system holterowski, którego parametry 
różnią się od opisanych w SIWZ funkcjonalności? 
Oferowany systemy w wielu punktach znacznie przewyższają wymagania Zamawiającego. 
Wyrażając zgodę na przedstawienie alternatywnej oferty zapewniacie sobie Państwo możliwość dokonania 
wyboru spośród większej ilości dostawców. 
 
W załączeniu przesyłamy zestawienie opisujące możliwości oferowanego przez naszą firmę systemu. 
Oprogramowanie do odczytów Holtera EKG CardioTrack z rejestratorami 3 i 3/12 kanałowymi 
 
    Producent : Hangzhou Beneware Medical Equipment Co., Ltd 
  
                Oferowany model/typ : Oprogramowanie CardioTrack, rejestrator CT-082S/083S 

Lp. 
Opis wymaganych parametrów  

technicznych 
  

I. System Holterowski 

1.1 Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017.   

1.2 Automatyczna retrospektywna analiza arytmii   

1.3 Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii 
 

 

1.4 Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej 
edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów.  

 

1.5 Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów 
morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej – w trybie AAI, VDD, DDD, 
VVI, VDD, BiV – CRT i CRT-D) 

 
 

1.6 Prezentacja znaczników wykrytego impulsu stymulatora serca w każdym trybie widoku EKG oraz 
informacją o rodzaju wykrytego impulsu stymulacji (przedsionkowy, komorowy), także w 
przypadku arytmii (np. częstoskurcz stymulatorowy) 

 
 

1.7 Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, 
podstawowych typów arytmii 

 
 

1.8 Szablony dla pobudzeni Normalnych / SVE/ VE/ Rozrusznika serca/ Artefaktów/ Wątpliwych 
zdarzeń 
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1.9 Automatyczna detekcja migotania przedsionków    

1.10 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 

 
 

1.11 Minimum 40 histogramy dla przedziałów RR / RR / HR   

1.12 Szybkie określenie stanu pacjenta – wykres RR dla automatycznej analizy AF   

1.13 Analiza fali T (TWA)   

1.14 Analiza turbulencji rytmu serca (HRT)   

1.15 Analiza  QT, QTc i QTd   

1.16 Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa   

1.17 Analiza późnych potencjałów komorowych (VLP)   

1.18 Analiza bezdechu sennego (SAP)   

1.19 Wektokardiografia (VCG)   

1.20 Diagram wektora czasu (TVCG)   

1.21 Funkcja „idź do” konkretnego odcinka czasu badania   

1.22 Lista zdarzeń HR ( Tachykardia / Bradykardia), ST ( obniżenia / podwyższenia ), VE, SVE, AF, 
zdarzeń pauzy, zdarzeń znaczników oraz zdarzeń użytkownika 

 
 

1.23 Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefaktów i ich usuwanie z analizy   

1.24 Możliwość korekcji markerów pomiarowych punktów Q i J   

1.25 Tworzenie raportów w oparciu o szablony   

1.26 Podgląd raportu przed wydrukiem   

1.27 Archiwizacja raportów i badań na dysku twardym analizatora oraz zewnętrznych nośnikach 
pamięci 

 
 

1.28 Możliwość zapisu wyników badania i jego analizy w systemie GDT oraz HL7   

1.29 Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim   

II. Rejestrator Holterowski – 3 kanałowy – 1 sztuka 

2.1 Wymiary rejestratora poniżej 95x60x20 mm   

2.2 Masa rejestratora z baterią do 85g   

2.3 Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017.   

2.4 Rozdzielczość LCD min. 128*64   

2.5 Czas zapisu 3 kanałów min 7 dni   

2.6 Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora i bez wystających elementów 
połączeniowych 

 
 

2.7 Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy   

2.8 Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA   

2.9 Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin   

2.10 Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB   

2.11 Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym   

2.12 Aktywny filtr zakłóceń   

2.13 Przycisk zdarzeń pacjenta   

2.14 Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms   

2.15 Częstotliwość próbkowanie 10000 Hz   

2.16 CMMR 90dB   

2.17 Sygnalizacja stanu baterii   
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2.18 Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub 
zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania 

 
 

III. Rejestrator Holterowski – 3/12 kanałowy – 1 sztuka 

3.1 Wymiary rejestratora poniżej 95x60x20 mm 
 

 
 

3.2 Masa rejestratora z baterią do 85g   

3.3 Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017.   

3.4 Rozdzielczość LCD min. 128*64   

3.5 Czas zapisu 3 kanałów min 7 dni   

3.6 Zasilanie z baterii lub akumulatora AAA dla dowolnego trybu pracy   

3.7 Minimum 48 godzin pracy na jednej baterii lub akumulatorze AAA   

3.8 Zapis w pamięci stałej rejestratora w sposób ciągły bez kompresji minimum 48 godzin   

3.9 Możliwy zapis badania na karcie SD o pojemności 32 GB   

3.10 Prezentacja sygnału EKG w trybie rzeczywistym   

3.11 Aktywny filtr zakłóceń   

3.12 Przycisk zdarzeń pacjenta   

3.13 Wykrywanie impulsów stymulatora od 0,1 ms   

3.14 Częstotliwość próbkowanie 10000 Hz   

3.15 CMMR 90dB   

3.16 Sygnalizacja stanu baterii   

3.17 Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub 
zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania 
 

 
 

IV. Stanowisko komputerowe 

4.1 
 

Centralna jednostka komputerowa w obudowie wolnostojącej, pamięć operacyjna min. 4 GB, 
dysk twardy min. 500GB, karta graficzna, min. 4 porty USB, napęd DVD-multi,, klawiatura oraz 
mysz, system operacyjny Windows 10 Home 

 
 

4.2 Monitor o przekątnej min. 21,5”   

4.3 Drukarka laserowa A4    

V. Warunki ogólne oraz gwarancja i serwis 

5.1 Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty   

5.2 Bezpłatne upgread’y w okresie eksploatacji systemu   

5.3 Oprogramowanie systemowe i użytkownika dostarczone na nośniku   

5.4 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (drukowana 2szt. – dostarczona wraz z dostawą 
aparatu), w wersji elektronicznej dołączona do oferty 

 
 

5.5 Gwarancja min. 36 miesięcy   

5.6 Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami 
zamiennymi 

 
 

5.7 Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta   

5.8 Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.   

5.9 Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia   

5.10 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim   

5.11 Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego – dwukrotnie   

5.12 Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób 
potwierdzoną podpisem przez te osoby 

 
 

5.13 Paszport techniczny   
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5.14 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu 
technicznego urządzenia 

 
 

5.15 Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż 
części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego 

 
 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt 5) 
Czy zamawiający dopuści system bez wykresu Poincare'a posiadający pozostałe wyszczególnione funkcje? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt 9) 
Czy zamawiający dopuści możliwość zmiany czasu trwania pauzy z pozycji ustawień arytmii oraz re-analizę 
badania aktywowaną przez użytkownika? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 14) 
Czy zamawiający dopuści możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie z możliwością 
ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacji jedynie wartości HR dla każdej 
minuty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 15) 
Czy zamawiający dopuści oprogramowanie z analizą migotania przedsionków, posiadające wszystkie 
wymienione funkcje za wyjątkiem możliwości szybkiej oceny załamka P? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 18) 
Czy zamawiający dopuści system z analizą zmienności rytmu zatokowego, w dziedzinie czasu i częstotliwości 
bez możliwości eksportu do pliku XLS i z możliwością podziału 24h na jeden podokres oraz bez możliwości 
oceny wpływu leków na moc widma oraz bez możliwości prezentacji pasków EKG dla wybranych elementów 
wykresu Lorenza? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 19) 
Czy zamawiający dopuści analizę QT jedynie z prezentacją tabelaryczną wartości QT i QTc z podziałem 
godzinowym również dla zapisu 12-kanałowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 22) 
Czy zamawiający dopuści system z wizualizacją pików rozrusznika na wykresie wstęgi EKG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 23) 
Czy zamawiający dopuści system bez histogramów „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”, „beat to 
beat” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25) 
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Czy zamawiający dopuści oprogramowanie z modułem wektorografii bez możliwości analizy pętli pierwszych 6 
minut, wykreślanych w sposób ciągły? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 28) 
Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości zabezpieczenia hasłem użytkownika? Hasłem 
użytkownika zabezpieczone jest logowanie się do systemu operacyjnego stacji roboczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 35, 50) 
Czy zamawiający dopuści rejestrator z kartą pamięci SD? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 37, 52) 
Czy zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania rejestratora 1024 Hz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 38) 
Czy zamawiający dopuści rejestrację 3-kanałową z 5 elektrod lub 12-kanałową z 10 elektrod? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 39, 54) 
Czy zamawiający dopuści rejestrator wyposażony w złącze inne niż HDMI, ale wspólne dla kabla pacjenta i 
transmisji danych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 43) 
Czy zamawiający dopuści rejestrator z transmisją danych do PC przez kabel USB, ale nie HDMI? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 44, 58) 
Czy zamawiający dopuści rejestrator z ekranem LCD umożliwiającym podgląd sygnału EKG zamiast rozwiązania 
podglądu EKG na PC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 49) 
Czy zamawiający dopuści rejestrator 3 kanałowy z 24 lub 48 godzinnym zapisem EKG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 2) 
1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system który nie współpracuje z aparatami Comen?  
2. Czy Zamawiający wymaga aby współpraca z kardiotokografami Philips była potwierdzona przez 

producenta kardiotokografów firmę Philips oraz przez producenta systemu. 
Odpowiedź: 
1. Zamawiający dopuszcza system który nie współpracuje z aparatami Comen. 
2. Zgodnie z SIWZ. 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
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Pytanie 20 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie 
kierował się przy wyborze oferty dla pakietu 1 (punkt XIV SWIZ). W tabeli ilość punktów uzyskanych w 
kryterium jakości to 36%, natomiast wg wcześniejszego zapisu 30%, a w kryterium gwarancji jeden zapis określa  
na 10% a drugi na 4%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się będzie następującymi kryteriami 
i ich wagami: 
Pakiet nr 1 
Cena (C) - 60% 
Jakość (J) – 30% 
Termin Gwarancji (G) – 10% 

 
Pakiet nr 2 
Cena (C) - 60% 
Termin Dostawy (D) – 30% 
Termin Gwarancji (G) – 10%. 
Zamawiający poprawił omyłki w treści SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisu przy kryterium gwarancji dla pakietu 1 „Oferta w zależności od 
zadeklarowanego terminu gwarancji dla wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych oraz szafek przyłóżkowych, 
otrzyma następującą liczbę punktów”. Opisany przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem zamówienia w 
pakiecie 1 niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający poprawił ww. omyłkę w treści SIWZ. 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
Pytanie 22 
Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisu §5 umowy „Wykonawca udzielna Zamawiającemu … 
miesięcznej gwarancji na towar (zestaw endoskopowy /wieżą laparoskopową) na zasadach zgodnych z wydaną 
przez Wykonawcę kartą gwarancyjną...” W wymienionym paragrafie zaszła omyłka w opisie przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający poprawił treść §5. 
 
Pytanie 23 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §2 umowy „Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania towaru, w 
tym w szczególności koszty opakowania oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku, dostosowania 
pomieszczeń, montażu i przeszkolenia.” zapisu „dostosowanie pomieszczeń”. Niniejsze winno leżeć po stronie 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tego zapisu prosimy, o doprecyzowanie co 
Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „dostosowanie pomieszczeń”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż Wykonawca jako podmiot 
profesjonalny posiada wiedzę, czy montaż zaoferowanego sprzętu wymaga ewentualnego dostosowania 
pomieszczeń. 
 
Pytanie 24 
Czy ubezpieczenie towaru na czas przewozu dotyczy dostarczenia towaru transportem innym niż własny 
wykonawcy? 
Odpowiedź: 
To Wykonawca decyduje o sposobie dostarczenia towaru do Zamawiającego i jego ewntualnym 
ubezpieczeniu. 
 
Pytanie 25 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu o odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi. Prosimy okres 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosił tyle samo co okres gwarancji. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 26 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §6 umowy zapisu  
„Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia Zamawiającego 
do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień 
wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i 
wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia 
kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto 
wadliwego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia 
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.” 
Zapis ten jest niekorzystny dla wykonawcy, a Zamawiający jest chroniony zapisami Ogólnymi warunkami 
gwarancji jakości (Karta gwarancyjna):  
“Wykonawca zobowiązuje się do: 
            Wykonania przeglądu ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia lub 20 dni roboczych w przypadku 
dostarczenia na własny koszt, na czas przeglądu, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak 
urządzenie skierowane do przeglądu, 
                 wymiany urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach tego samego podzespołu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 27 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zapis §6 umowy  
„Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia Zamawiającego 
do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na 
koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W takim 
przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w 
wysokości 1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w 
ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.”  
nie ma zastosowania w przypadku wymiany sprzętu na nowy bądź dostarczeniu sprzętu zastępczego do 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednakże wydłuża termin na usunięcie wad i usterek w 
przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego.  
Zamawiający zmodyfikował treść wzoru karty gwarancyjnej pkt. 3 ppkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku dostarczenia 
urządzenia zastępczego w terminie nie dłuższym jak 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. o 
godz. 11:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz 
udzielonymi odpowiedziami na pytania. 
 

Dyrektor 
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