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WSZYSCY 
 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na 
dostawę stacji centralnego nadzoru 

 
 
 
W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.10.2017 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do powyższego postępowania stacji centralnego 

nadzoru porównywalnej lub wyższej klasy z utrzymaniem wymaganych ilości akcesoriów, 

warunków gwarancyjnych oraz opcji pomiarowych: Oferowane przez nas urządzenia 

przedstawia załączona poniżej tabela z opisem technicznym.  

Wnosimy o dopuszczenie naszej stacji centralnego nadzoru co umożliwi złożenie drugiej 

oferty.   

LP. PARAMETRY TECHNICZNE    

 Opis parametrów  

1. 

Monitor kolorowy LCD/LED  24  cale z rozdzielczością 1920x1080; 

Komputer  klasy PC -4 rdzenie, 4 GB RAM, HDD 500 GB. Drukarka 

laserowa , zasilanie awaryjne na 30 minut, mysz, klawiatura  

Oprogramowanie Windows 7 oraz interfejs oprogramowania 

medycznego  w języku polskim 

TAK 

2. 

System zarządzania danymi medycznymi pacjenta  umożliwiający 

prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu 

do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Kompatybilność z protokołem HL7 

TAK 

3. 

Jednoczesny podgląd  min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu 

do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami 

stanowisk. 

Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. 

TAK 

4. 

Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów  i krzywych z 

możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. 

Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. 

Dostępny ekran dużych znaków,7EKG,12EKG 

TAK 

5. 

Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych 

pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, 

grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat 

diagnozy pacjenta. 

TAK 

6. 

Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych  

stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego 

oprogramowania 

TAK 



7. 

Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów  na jednego 

pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin 

trendów graficznych 

TAK 

8. 

Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – 

możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami 

ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru 

TAK 

9. 

Alarmy.  

Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie 

alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego 

wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) 

TAK 

10. 

Możliwość ustawienia granic alarmowych  wszystkich 

parametrów monitorowanych w zakresie min  3 poziomów 

ważności: ważny, średni, niski. 

TAK 

11. 
Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 

2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe 

TAK 

12. 
Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem 

centralnym a kardiomonitorami 

TAK 

13. 
Komunikacja  monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet 

(złącze RJ-45) ,złącze RS-232. 

TAK 

14. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. 
TAK 

15. 

Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w 

postaci plików w formacie pdf: 

- krzywych dynamicznych Full Disclosure 

- zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych 

dynamicznych)  

- tabeli alarmów  

- trendów graficznych 

TAK 

16. 
Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów 

hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych 

TAK 

17. Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę 
TAK 

18. 
Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy 

stanowiskiem centralnym  a kardiomonitorami 

TAK 

19. Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi 
TAK 

 GWARANCJA 
TAK 

1. 
Gwarancja 36 miesięcy obejmującej przeglądy 

 

TAK 

 INNE 
TAK 

1. 
Instrukcja pisemna w języku polskim TAK 

2. 
Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od 

dostawy 
TAK 

4. 
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 24 godzin od 

momentu zgłoszenia 
TAK 

5. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 10 dni 
TAK 



6. 
Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i 

eksploatacji dostarczonego sprzętu 
TAK 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat równoważny do wymaganego, 
o  parametrach technicznych wskazanych w tabeli. Pozostałe warunki określone 
w tabeli Zamawiającego pod pkt „INNE” pozostają bez zmian (należy wskazać 
wszystkie wymagane w tym punkcie informacje). 
 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

mgr Helena Brzozowska  


