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Bochnia, dnia 24.02.2021r. 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES:  ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
 

DZ-271-1-2/2021 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu medycznego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 
„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w częsci 1 Monitora rzutu serca w oparciu o pomiar parametrów 

hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą małoinwazyjną. 
Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi bez użycia cewnika Swan-

 anza - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) w oparciu o dotychczas stosowane 
systemy i procedury pomiaru ciśnienia inwazyjnego przy wykorzystaniu sygnału z kardiomonitora przyłóżkowego;  

Pomiar rzutu serca realizowany poprzez podłączenie w sposób szeregowy z przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru 

ciśnienia tętniczego realizującego pomiar IBP u pacjenta; Urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji dla uzyskania 
maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej 

wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu 
wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania 

hemodynamicznego; 

Parametry monitorowane lub wyliczane w czasie rzeczywistym w cyklu skurcz-skurcz:  
- rzut serca (CO); 

- rzut serca indeksowany (CI); 
- objętość wyrzutowa (SV); 

- indeks objętości wyrzutowej (SVI); 
- systemowy (obwodowy  opór naczyniowy (SVR);  

- indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) 

- zmienność objętości wyrzutowej (SVV); 
- ciśnienie średnie tętnicze (MAP); 

- częstość akcji serca (HR); 
- zmienność ciśnienia tętna (PPV); 

Wyświetlanie danych w postaci ekranów:  

- kokpit; 
- interwencyjny; 

- fizjologiczny 
- zogniskowany - graficzny; 

- tabelaryczny; 

 kran dotykowy o przekątnej 1  cali i rozdzielczości min 1024x768; 
Wejścia wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe, Ethernet; 

Dodatkowe zasilanie akumulatorowe; 
Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku (do dalszej obróbki) lub JPG; 

Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na 
komputerach; 

Menu w języku polskim; 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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Waga aparatu 4,7 kg; 
Zestaw jezdnny do zamontowania monitora; 

Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim; 

Instrukcja obsługi w języku polskim; 
Okres gwarancji urządzenia 24 m-ce; 

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2021. 
Możliwość rozliczania przez NFZ procedury pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do 

monitorowania parametrów hemodynamicznych wg aktualnej skali TISS 28” 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:  
Zamawiający dopuszcza powyższy opis, ale nie wymaga. Jednocześnie informuje, że wymaga minimum 
24 miesięcznego okresu gwarancji (parametr punktowany).  
 
UWAGA! 
W przypadku zaoferowania sprzętu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik nr 1A do SWZ 
w kolumnie - PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych 

- parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

 

DYREKTOR  
Jarosław Kycia 

 


