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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
PCMG/P-54/2018 na zakup i dostawę, montaż i uruchomienie kardiotokografu dla potrzeb 
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania 
wykonawcy: 
 
Pytanie 1 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na reakcję serwisu od chwili zgłoszenia awarii na 48 
godzin w dni robocze w okresie gwarancji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. Zapisy 
SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG nowego, niepowystawowego z roku produkcji 
2017.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga urządzenia fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2018 i podtrzymuje 
zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 3 (pkt 11 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o analizę i interpretację badania. Jeśli tak, to 
prosimy o wprowadzenie wymogu, aby była to analiza Dawesa-Redmana, która opiera się na 
badaniach min. 100 pacjentek dając w ten sposób pełną analizę i interpretację i będąc tym samym 
profesjonalnym sprzętem dla personelu medycznego, chroniąc zdrowie pacjentek oraz ich dzieci, 
zmniejszając wystąpienie incydentu medycznego w razie którego odpowiedzialność ponosi placówka 
oraz personel medyczny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby urządzenie prezentowało analizę badania (równoczesna analiza trzech 
wartości: czynności akcji serca płodu, ruchów płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy)  bez jego 
interpretacji. 
 
Pytanie 4 (pkt 10 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu określenia dokładności ¼ bmp dla zakresu 
pomiarowego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 5 (pkt 12 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG o kolorowy ekranie dotykowym  12,1” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. Wielkość ekranu została określona na 6,5-12,1” 

 
Pytanie 6 (pkt 17 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z drukarką przystosowaną do wydruku badania 
na papierze o rozmiarze 156x100 mm. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów, 
a parametr ten nie wpływa w żaden sposób na jakość aparatu, a tym bardziej badania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat KTG z drukarką przystosowaną do wydruku badania na papierze 
o rozmiarze 156x100 mm. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 7 (pkt 17 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z drukarką przystosowaną do wydruku badania 
na papierze o rozmiarze 150x143 mm. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów, 
a parametr ten nie wpływa w żaden sposób na jakość aparatu, a tym bardziej badania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu KTG z drukarką przystosowaną do wydruku badania na papierze 
o rozmiarze 150x143 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 8 (pkt 19 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie częstotliwości pracy 2 MHz.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 9 (pkt 21 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie natężenia emitowanej fali US 10 mW/cm3. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 10 (pkt 17 tabeli specyfikacji technicznej) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez polskiego manu. Aparat będzie posiadał 
intuicyjne, łatwe w obsłudze manu angielskie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG o poniższych parametrach:  
 

Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt. 

Przetwornik ultradźwiękowy 2.0 MHz, wodoszczelny – 1 szt. 

Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 30-240 bpm 

Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² 

Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym 

Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. 
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Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco 

Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie 

Znacznik zdarzeń dla pacjentki 

Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu 

Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych 

Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez 
użytkownika  

Licznik czasu badania NST 

3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału 

Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane 
umieszczane na wydruku 

Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” ,  umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie 
cyfrowej i graficznej 

Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości  

Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu 

Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min 

Wydruk na papierze bez podziałki  

Wydruk krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach 

Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru 

Sygnalizacja braku papieru 

Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 
godz. 

Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem 
komputerowym  

Współpraca z telemetrią 

Wózek pod aparat  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 12 (dotyczy wzoru umowy) 
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy na:  
„4. Czas naprawy sprzętu wynosi nie dłużej niż 5 dni roboczych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ § 5 ust. 4 wzoru umowy. 
 
Pytanie 13 (dotyczy wzoru umowy) 
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 9 ust. 2 i 3 wzoru umowy na: 
„2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
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w wysokości 5% wartości brutto umowy.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 5% wartości brutto umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w§ 9 ust. 2 i 3 wzoru umowy. 
 
Pytanie 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłki sprzętu kurierem na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w ramach przeglądów/napraw gwarancyjnych, ponieważ jest to możliwe ze względu 
na wielkość sprzętu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wysyłki sprzętu kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy 
w ramach przeglądów/napraw gwarancyjnych. 
 
Pytanie 15: 
Dot. Pkt. 11. Aparat KTG z wbudowaną analizą badania. 
Czy Zamawiający dopuści  Aparat KTG bez wbudowanej analizy badania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu KTG bez wbudowanej analizy badania. Zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 16:  
Dot. Pkt. 12. Kolorowy ekran dotykowy 6,5 - 8,5 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany kardiotokograf obsługiwany był wyłącznie za pomocą 
ekranu dotykowego o wymiarach 6,5-8,5 cala, bez dodatkowych przycisków poza włącznikiem 
zasilania i bez pokręteł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oferowany kardiotokograf obsługiwany był za pomocą ekranu dotykowego 
o wymiarach 6,5-12,1cala 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o informację ile wynosi minimalny okres gwarancji? W Formularzu oferty jest to 36 miesięcy, 
a w specyfikacji technicznej 24 miesiące.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy okresu gwarancji dla aparatu KTG .  


