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Numer sprawy 11/2016 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętos ciowych, zestawo w do 
z ywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących – 11/2016 

 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 

Pytania dotyczące pakietu nr 1: 
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 
poz.1 
Czy zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz szybkość i łatwość wprowadzania 
wartości parametrów, będzie wymagać klawiatury numerycznej zarówno dla pompy strzykawkowej jak 
i objętościowej  ? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
poz. 1 
Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił 
minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? Natomiast w przypadku pompy objętościowej conajmniej 10 godzin 
przy 25 ml/h ? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Dot. Lp.1 
Czy Zamawiający dopuści pompę z mocowaniem strzykawki od góry? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Dot. Lp.3  
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z zasilaniem 100-240 VAC/15CVA oraz ochroną przed 
prądem upływu typ CF oraz ochroną przed porażeniem elektrycznym: Klasa II?  
Proponowane rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną na rynku ochronę przed porażeniem 
elektrycznym. Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Dot. Lp.13 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wybór trybu ma być dostępny po zakończeniu infuzji? Odp. 
Zamawiający zmienił treść zapisu na następujący: "Możliwość wyboru trybu pracy minimum z 
określeniem prędkości infuzji w ml/godz." 
 
Dot. Lp.14 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z dwoma rodzajami bolusa:  
- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h  
-Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i 
prezentacją wartości na ekranie urządzenia? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
 



Dot. Lp.15 
Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem ciśnienia w zakresie 300-900 mmHg? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dot. Lp.20 
Czy Zamawiający dopuści pompę z alarmem złego mocowania strzykawki i automatycznym 
wstrzyknięciem infuzji bez wskazania miejsca w którym ono nastąpiło? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie 
zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Dot. Lp. 23 
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zasilaczem zewnętrznym? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Czy Zamawiający  może określić czy koniecznie chce zakupić zasilacze i uchwyty do wszystkich pomp 
objętych SIWZ , czy potrzebuje tylko pewną ograniczoną ilość tych elementów. Stacja dokująca jest 
oddzielnie zasilana zatem pompy będące w stacji nie potrzebują dodatkowego zasilacza. Takie 
rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu ograniczenie wartości oferty bez ograniczenia funkcjonalności 
zestawów Stacja +pompy.  Odp. Zamawiający nie dopuszcza zasilaczy zewnętrznych. 
 
Dot. Lp.24 
Czy Zamawiający dopuści pompę adnotacją w paszporcie o terminie przeglądu? Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy zamawiający dopuszcza przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu w formie mailowej 
skierowanej bezpośrednio do Działu Aparatury Medycznej? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pompa objętościowa jednokanałowa 

poz. 1 
Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił 
minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? Natomiast w przypadku pompy objętościowej conajmniej 10 godzin 
przy 25 ml/h ? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Dot. Lp.21 
Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu z informacją o użyciu niewłaściwego zestawu? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dot. Lp.25 
Czy zamawiający dopuści  pompę infuzyjną jednostrzykawkową z uniwersalnym uchwytem 
zewnętrznym? Odp. Zamawiający dopuszcza odłączalny i nie odłączalny uchwyt mocowania 
pompy. 
 
Czy Zamawiający  może określić czy koniecznie chce zakupić zasilacze i uchwyty do wszystkich pomp 
objętych SIWZ , czy potrzebuje tylko pewną ograniczoną ilość tych elementów. Takie rozwiązanie 
umożliwi Zamawiającemu ograniczenie wartości oferty bez ograniczenia funkcjonalności zestawów 
Stacja +pompy. Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza odłączalny i nie odłączalny uchwyt mocowania 
pompy. 
 
Dot. Lp.26 
Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony IP31? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
  



Stacja dokująca 

Dot. Lp.3 
Czy Zamawiający dopuści nie zatrzaskowy system mocowania pomp? Odp. Zamawiający nie 
dopuszcza. 
 
Dot. Lp.6 
Czy Zamawiający dopuści stacje bez możliwości rozbudowy o kolejne gniazda? Odp. Zamawiający nie 
dopuszcza. 
 
Dot. Lp.7 
Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony IPX1? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytania dotyczące pakietu nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy strzykawkowe posiadające; 
mocowanie strzykawki od góry pompy  
zakres ciśnienie od 300 do 900 mmHg 
alarm złego mocowania strzykawki z automatycznym wstrzymaniem infuzji 
Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza dla poz. 1i 3 , dla poz. Nr 2 – Zamawiający nie dopuszcza. 

 
poz.1 
Czy zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz szybkość i łatwość wprowadzania 
wartości parametrów, będzie wymagać klawiatury numerycznej zarówno dla pompy strzykawkowej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił  
minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Dot. Lp.1 
Czy Zamawiający dopuści pompę z mocowaniem strzykawki od góry? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 

 
Dot. Lp.3  
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z zasilaniem 100-240 VAC/15CVA oraz ochroną przed 
prądem upływu typ CF oraz ochroną przed porażeniem elektrycznym: Klasa II?  
Proponowane rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną na rynku ochronę przed porażeniem 
elektrycznym. Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Dot. Lp.13 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wybór trybu ma być dostępny po zakończeniu infuzji? Odp. 
Zamawiający zmienił treść zapisu na następujący: "Możliwość wyboru trybu pracy minimum z 
określeniem prędkości infuzji w ml/godz." 

 
Dot. Lp. 14 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z trzema rodzajami bolusa:  
-        Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h  
-        Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 1200 ml, automatyczne 
wyliczenie czasu  
-        Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i 
prezentacją wartości na ekranie urządzenia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
 



Dot. Lp.15 
Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem ciśnienia w zakresie 300-900 mmHg? Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Dot. Lp.20 
Czy Zamawiający dopuści pompę z alarmem złego mocowania strzykawki i automatycznym 
wstrzyknięciem infuzji bez wskazania miejsca w którym ono nastąpiło? Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie 
zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ?Odp. Zamawiający dopuszcza 
 
Dot. Lp.24 
Czy Zamawiający dopuści pompę adnotacją w paszporcie o terminie przeglądu? Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Czy zamawiający dopuszcza przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu w formie mailowej 
skierowanej bezpośrednio do Działu Aparatury Medycznej? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytania, dotyczące projektu umowy 
Dot. § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów serwisowych rzadziej niż jeden raz do roku, w 
przypadku przedstawienia stanowiska producenta urządzeń, które nie wskazuje na taką konieczność? 
Odp. Zamawiający zmienia zapis tego fragmentu umowy na poniższy: 
 
"- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy 
lub nie rzadziej niż jeden w roku," 

 
Dot. § 6 ust. 7 - Wnosimy o sprecyzowanie zapisu do postaci:  
"W przypadku 4-krotnej naprawy tego samego, istotnego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy 
w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy, jeżeli awaria nie nastąpiła z 

winy nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego." Odp. Zamawiający 
nie zmienia tego zapisu projektu umowy. 


