
                                                                                                       Poznań, dnia 18.03.2016r.  
 

 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego , 
na:„Dostaw ę wyposa żenia oddziałów szpitalnych ” - Znak sprawy:  AZP-381-08/16 
 
Szanowni Państwo!      
            
 

W związku z ogłoszoną SIWZ w postępowaniu na: wyposażenie oddziałów szpitalnych w 
podziale na 4 zadania częściowe (pakiety), prosimy bardzo o udzielenie odpowiedzi na poniższe 
pytania dotyczące PAKIETU 3 – pompy infuzyjne. 
 
 

1. Punkt 7  parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające klasę ochronności I, typ CF zgodnie z IEC/EN 
60601-1 ? 
Nadmieniamy, że wymieniona norma medyczna traktuje obie klasy równorzędnie. 
Odpowiedź: TAK. 
 
 
2. Punkt 12 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy o nieco większej masie, a mianowicie 2,5 kg ? 
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
 
3. Punkt 18 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy, w których mocowanie strzykawki odbywa się manualnie a 
jedynie tłok strzykawki chwytany jest w szybki automatyczny sposób?  
Oczywiście pełne mocowanie, jak i wyjmowanie strzykawki możliwe jest zarówno przy włączonej, 
jak i wyłączonej pompie. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
4. Punkt 26 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe posiadające możliwość programowania infuzji w 
jednostkach masy: ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, nmol, µmol, mmol,mol – na kg masy ciała lub nie, 
na czas (na min, godz. lub 24 h)? 
 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Punkt 28 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe posiadające możliwość szybkiej podaży bolusa w 
sposób ręczny z prędkością od 5 do 2 000 ml/h oraz programowalny za pomocą dawki i czasu lub 
prędkości? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

 
6. Punkt 30 parametrów 

 
Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą możliwość wypełniania linii w sposób ręczny poprzez 
przytrzymanie włączonego klawisza lub sposób automatyczny? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
7. Punkt 35 parametrów 

 
Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe, w których można regulować poziom ciśnienia 
okluzji w granicach 50 – 1 000 mmHg i w 11 poziomach? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
 
8. Punkt 43 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające klawiaturę symboliczną i numeryczną do 
wprowadzania wartości parametrów? 
Odpowiedź: TAK. 
 
9. Punkt 62 parametrów 
 
Czy Zamawiający dopuści pompy umożliwiające łączenie po 2 sztuki za pomocą drobnego 
elementu umożliwiającego zasilanie obu spiętych pomp jednym przewodem? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 
Wymienione pompy posiadają również możliwość mocowania w stacjach dokujących. 
 
 
                                                                                                    Zamawiający 
                                                                                                   Z-ca Dyrektora ds. 
                                                                                          Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                           mgr inż. Marzena Krzymańska 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
Tel. 61 8506 295 

 
 
 


