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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: propozycja udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i aparatury 
medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część I).” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 
uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ III  

 
Zadanie 3. Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy 
rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi RR, o parametrach zawartych poniżej? 
 
 

Lp. 
Opis wymaganych parametrów  

technicznych 

I. System Holterowski RR 

1.1 Program medyczny do programowania i odczytu monitora RR współpracujący z 
komputerem PC w systemie Windows 7 lub wyższym i w systemie Macintosh OS X 10.4 i 
wyższym 

1.2 Możliwość ustawienia interwałów  między pomiarami: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,1 2, 15, 20, 30, 
60 minut 

1.3 Programowalny podział doby na dzień/noc, 3 okresy pomiarowe w dzień, 1 okres w nocy 

1.4 Możliwość ręcznej konfiguracji progów i granic nadciśnienia 

1.5 Raport z badań zawierający co najmniej:  

 czas rozpoczęcia i zakończenia badania 

 łączną ilość pomiarów z informacją o ilości wykonanych prawidłowo 

 wartościami odchylenia standardowego 

 procentowanymi wartościami przekroczenia wartości granicznych 

 Dipper wyszczególniony na badanie w ciągu dnia, w nocy i łącznie 

1.6 Co najmniej 7 zaprogramowanych na stałe programów pomiarowych w pamięci 
rejestratora 

1.7 Możliwość programowania częstotliwości pomiarów z możliwością wprowadzenia 
przerwy między określonymi godzinami 

1.8 Możliwość włączenia lub wyłączenia opcji pokazywania wartości pomiarowych 

1.9 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 

1.10 Możliwość zaznaczenia lub odznaczenia elementów drukowanych do raportu końcowego 
z opcją zapisania tych ustawień 

1.11 Możliwość umieszczenia zdjęcia pacjenta bezpośrednio w oprogramowaniu w końcowym 
raporcie w celu łatwiejszej identyfikacji 

1.12 Możliwość rozszerzenia oprogramowania bez wymiany rejestratora o funkcję Analizy Fali 
Tętna 

1.13 Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim 

II. Rejestrator Holterowski RR 

2.1 Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. 

2.2 Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem 

2.3 Aparat produkcji europejskiej 

2.4 Wymiary rejestratora:  

 128x75x30 mm +/- 5 mm 

2.5 Masa rejestratora z baterią 240g 

2.6 Klasa ochronności: IP 42 

2.7 
Technologia samoregulacyjna deflacji i inflacji dająca maksymalny komfort dla pacjenta 
podczas pomiarów 

2.8 Oscylometryczna metoda pomiaru z liniową deflacją 

2.9 Pamięć urządzenia: 

 300 pomiarów 

2.10 Możliwość przeprowadzenia min. 7 dniowego zapisu badania 

2.11 Zakres ciśnienia skurczowego:  

 60 – 290 mmHg 

2.12 Zakres ciśnienia rozkurczowego:  

 30 – 195 mmHg 

2.13 Zakres tętna:  

 30 – 240 mmHg 

2.14 Zakres inflacji ciśnienia: 

 0-299 mmHg 

2.15 Dokładność pomiarów: 

 Ciśnienie +/- 3 mmHg 

2.16 W zestawie 3 dostępne rozmiary mankietów: 

 20 – 24 cm 

 24 – 32 cm 

 32 – 38 cm 

2.17 Możliwość zastosowania rękawów dla dzieci, rozmiar mankietu: 14-20 cm. 

2.18 Możliwość zastosowania rękawów dla otyłych, rozmiar mankietu: 38-55 cm. 

2.19 Możliwość zastosowania materiałowych podkładek higienicznych pod mankiet 
pomiarowy 

2.20 Możliwość startu badania z rejestratora (poza komputerem) 

2.21 Możliwość pomiaru na życzenie 

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

2.23 Zgodność systemu z zaleceniami światowych towarzystw medycznych. BHS i ESH 

2.24 Walidacja ISO 81060 -2:2013, w tym walidacja dla dzieci od lat 3 

2.25 Możliwość przerwania pomiaru przez pacjenta w dowolnym momencie 

2.26 Możliwość podłączenia rejestratora do komputera przewodowo przez port USB i 



 

bezprzewodowo przez Bluetooth 

3 Kliniczna ocena hemodynamiki i warstwowy rozkład ryzyka 
Nadciśnienia tętniczego – uproszczona procedura kliniczna 

4 Mobil-O-Graph® – Aparat do analizy fali tętna dostarcza informacji o istotnych 
parametrach hemodynamicznych związanych ze stresem towarzyszącym codziennemu 
życiu. W przypadku pacjentów procedura ta jest identyczna z tradycyjnym pomiarem 
tętniczego ciśnienia krwi. Pomiary PWA oparte są na standardowych odstępach 
w pomiarze ciśnienia tętniczego krwi i mogą zostać indywidualnie dopasowane do 
codziennych zajęć pacjenta. Algorytmy PWA zostały walidowane wobec inwazyjnej 1  
i nieinwazyjnej2 metody referencyjnej 

5 Sztywność tętnic: czuły wskaźnik prognozujący Mobil-O-Graph® – Aparat PWA umożliwia 
walidowaną ocenę sztywności tętnic w ciągu 24 godzin, co pozwala uniknąć postawienia 
nieprawidłowej diagnozy na podstawie pojedynczego badania. 

6 Hemodynamika – pomoc w podejmowaniu decyzji klinicznych 24-godzinna obserwacja 
hemodynamiki umożliwia, po raz pierwszy, lepszy wgląd w patofizjologię pacjenta 
i dostarcza klinicznego uzasadnienia dla diagnozy i terapii. 

7 Narzędzie analizy HMS CS HMS CS – jest komputerowym narzędziem analizy 
do stosowania w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz w badaniach klinicznych. Analiza 
Fali tętna wyświetlana jest w tabelach i w postaci prostych raportów graficznych, 
dostarczając obszernej oceny statystycznej. 

8 Rozbudowana lista wyświetlanych błędów rejestratora z dokładnym opisem rozwiązania 
problemu 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 15. Pompy infuzyjne objętościowe 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy pompy 
objętościowe o parametrach zawartych poniżej ? 

 Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. 

 Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym 

 Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V 

 Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9 h przy przepływie 25ml/h 

 Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin 

 Ochrona przed zalaniem: IP 24 

 Waga 1,7 kg 

 Funkcja Stand-by 

 Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z 

możliwością regulacji jasności ekranu  

 Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki 

 Możliwość podłączenia poprzez port USB 

 Regulacja głośności: 10 poziomów 

 Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min 

 Automatyczne domykanie drzwiczek pompy 

 Automatyczny blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu 

drzwiczek 

Parametry podaży 
 



 

 Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania 

jego nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie 

 Dokładność podaży: +/- 5% 

 Możliwość zaprogramowania podawania  w co najmniej jednostkach: kcal/h, mg/h, µg/h, 

mg/kg/min, µg/min, mg/min, µg/kg/min, mol/h, kcal/kg/min, mol/h oraz /24h 

 Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów 

 Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na 

ekranie. 

 Bolus manualny i automatyczny 

 Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb czujnika kropli, tryb ładowania dawki, tryb 

sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków. 

 Rejestr zdarzeń 

 Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h 

 Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej 

 Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem 

niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 

 Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji 

 Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 

 Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością 

 Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h 

 Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h 

 Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h 

 Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml 

 Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1200 ml/h 

 Biblioteka leków, 40 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, 

stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. 

 Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji 

leków 

Alarmy 

 Wskaźnik pracy pompy 

 Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 

 Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji  

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń 

 Alarm wstępny przed opróżnieniem aparatu 

 Alarm pustego aparatu 

 Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji 

 Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji ( przed albo za pompą ) 

 Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 

 Alarm rozładowanego akumulatora 

 Alarm braku lub źle założonego aparatu 

 Alarm wstępny przed końcem infuzji 

 Alarm wysokiego ciśnienia 

 Alarm braku zasilania 

 Alarm błędu systemu 

 



 

 Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, 

dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, stan infuzji, nazwa oraz objętość 

używanego aparatu infuzyjnego 

 Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 

 Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach 

dokujących 

 Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z 

poziomu użytkownika 

 Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym 

 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim 

 Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 16. Pompy infuzyjne PCA 
 
Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do powyższego postępowania pompy strzykawkowe, technologicznie oraz jakościowo 
porównywalny do wymaganego przez Zamawiającego, a cenowo znacznie korzystniejszego. 

 Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. 

 Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i 

przygotowania strzykawki z płynem przy wyłączonym urządzeniu. 

 Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” w pełni dotykowym ekranie 

 Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V 

 Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h 

 Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin 

 Ochrona przed zalaniem: IP 24 

 Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,7 kg 

 Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin 

 Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z 

możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach 

 Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki 

 Możliwość podłączenia poprzez nowoczesny port USB 

 Regulacja głośności: 10 poziomów 

 Możliwość ręcznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych 

zmian parametrów 

 Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min 

 

Parametry podaży 

 Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml 

 Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy i 

parametrów bezpośrednio w  pompie 

 Dokładność podaży: +/- 2% 

 Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, 

mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml 

 Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, 

mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz  ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, 



 

g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h, KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, 

mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24h 

 Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów z rozdzielczością 75 

mmHg 

 Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na 

ekranie. 

 Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas 

infuzji  

 Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb TIVA, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb 

unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków, tryb mikro. 

 Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności 

wykonywanej na pompie. 

 Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z możliwością wyłączenia przez użytkownika 

 Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu 

opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu 

 Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, który w 

razie potrzeby, można w każdej chwili zdemontować w celu zmniejszenia zapotrzebowania na 

miejsce  

 Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem 

niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml 

 Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji 

 Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 

 Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością 

 Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h 

 Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h 

 Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h 

 Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml 

 Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1800 ml/h 

 Lista leków: 40 pozycji 

 Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z 
zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym 
bolusem.  

 Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji 

leków 

 Parametry infuzji dla leków:  
1. Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus 

2. Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego 

3. Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej 

Alarmy 

 Wskaźnik pracy pompy 

 Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 

 Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji  

 

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń 

 Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki 

 Alarm pustej strzykawki 



 

 Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji 

 Alarm okluzji 

 Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 

 Alarm rozładowanego akumulatora 

 Alarm braku lub źle założonej strzykawki 

 Alarm wstępny przed końcem infuzji 

 Alarm wysokiego ciśnienia 

 Alarm braku zasilania 

 Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka 

 Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa 

podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w 

formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania 

akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość 

używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany 

 Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 

 Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach 

dokujących 

 Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z 

poziomu użytkownika 

 Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym 

 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim 

 Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 24. Holtery ciśnieniowe 
Pkt. 7 Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego 
oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min. 
Czy Zamawiający dopuści programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu 
dedykowanego oprogramowania: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ,1 2, 15, 20, 30, 60 minut? 
Różnica wartości częstości pomiarów dla każdego okresu wymaganych od oferowanych jest 
minimalna. Nie wpływa to na jakość opracowanych wyników badania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 11 Zakres pomiarów ciśnienia:  
- skurczowego 40÷280mmHg 
- rozkurczowego 25÷280mmHg 
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiarów ciśnienia: ciśnienia skurczowego: 60 – 290 
mmHg, ciśnienia rozkurczowego: 30 – 195 mmHg? 
Różnica zakresu pomiaru ciśnienia rozkurczowego, pomiędzy wartością wymaganą, a oferowaną jest 
minimalna. Proponujemy większy zakres pomiarowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 15 Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z mankietami bez elastycznych rękawów?   
Odpowiednia budowa oferowanych rękawów pomiarowych, z uwzględnieniem z prawidłowym 
umieszczeniem rękawa na ramieniu pacjenta, zapobiega zsuwaniu się z ramienia pacjenta. 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 26 Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB. 
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w gniazdo RS232 do komunikacji z komputerem? 
Oferowany przez nas system wykorzystuje rozpowszechniony standard, który parametrami 
technicznymi, jest porównywany do rozwiązania wymaganego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 41 Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, 
PRP/1000. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z funkcją prezentacji średnich godzinowych w formie 
tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, bez PRP/1000? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 42 Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej.  
Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z funkcją prezentacji krzywych: SYS, DIA HR, PP, bez 
PRP/1000? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 43 Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej 
poprzez prezentację: 
- tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, 
PRP/1000 
- trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli  
- trendu różnic wartości pomiędzy badaniami. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością porównania 2 badań tego samego 
pacjenta w formie graficznej poprzez prezentację trendu profilu i histogramu wartości ciśnień z 
okresu rejestracji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 48 Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator 
eksportu. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością eksportu wykonanego badania do 
pliku XML, GDT i EXCEL bez ASCII, z wbudowanym konfiguratorem eksportu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.  
 
Pkt. 54 Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem. 
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga możliwość konfiguracji wielu użytkowników z 
dostępem chronionym hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający 
dopuści system z możliwością konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem 
przy użyciu systemu operacyjnego? 
W praktyce opcja ochrony hasłem, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej 
uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 



 

 
Pkt. 55 Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) 
okresie bezczynności. 
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga funkcji automatycznego wylogowania 
użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności, , realizowaną poprzez 
aplikację analizującą? 
Czy Zamawiający dopuści system z funkcją automatycznego wylogowania użytkownika po 
określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności, przy użyciu systemu operacyjnego? 
W praktyce opcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) 
okresie bezczynności, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i 
funkcjonalnym rozwiązaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Zadanie 34. System holterów EKG 
Pkt. 16 Wymiary rejestratora poniżej 90x60x25 mm. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu o wymiarach 91x60x18 mm? 
Różnica pomiędzy wymiarami wymaganymi a oferowanymi są minimalne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 25 Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy retrospektywnej i 
prospektywnej. 
Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej? 
W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb 
retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do 
diagnostyki. 
Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. 
Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki 
kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings    
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