
 

Sejny, dnia 24.01.2017 r.  

Numer sprawy:  01/ZP/2017               

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania 

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

 

            Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości.       

Zadanie nr 2 

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa 

1. Czy zamawiający dopuści pompę dwustrzykawkową modułową firmy MEDIMA, złożoną 

z dwóch pomp jednostrzykawkowych zasilanych jednym przewodem?  

Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość rozdzielenia pomp na dwie niezależnie 

pracujące od siebie pompy infuzyjne. Pompy Medima charakteryzują się wysoką jakością i 

są wykorzystywane w wielu szpitalach w Polsce.  Pompy posiadają wbudowany akumulator 

umożliwiający pracę pompy bez podłączonego zasilania sieciowego do 20 godz.  

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

2. Czy zamawiający ma na myśli pompy z klawiaturą alfanumeryczną oraz ze strzykawką 

mocowaną od czoła pompy ? 

Większość czołowych producentów pomp infuzyjnych projektuje w swoich pompach 

mocowanie strzykawek od czoła pompy, eliminuje to ewentualność zalania pompy podczas 

infuzji. Zastosowanie klawiatury numerycznej ułatwia programowanie parametrów infuzji.  

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

 

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 

1. Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną firmy MEDIMA nieznacznie różniącą się 

rozmiarami 355 x 115 x 166 mm ? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

2. Czy zamawiający dopuści pompę o wadze 2,5 kg ? 

     Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie nr 2: Pompy infuzyjne 5 szt. 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 

posiadających; 

- zakres temperatury pracy +15 st. C do +40 st C  

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

- wymiary 320x182x 142mm 

 Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

- waga 2,5 kg 



Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp infuzyjnych objętościowych w 

których zmiana parametrów odbywa się przyciskiem NO INFO? (poz. 7 w formularzu 

parametrów technicznych). 

        Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp objętościowych w których 

strzykawka montowana jest od góry pompy?  (poz. 13) - Spełniające pozostałe wymagania 

zawarte w SIWZ 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

 

Dotyczy części nr 2. 

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej do odrębnego 

pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu 

na wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty. 

     Odpowiedź. Zamawiający nie wydzieli. 

2. Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną strzykawkową o następujących parametrach: 

     - szybkość dozowania: 0,1 ml/h – 1200 ml/h 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

     - czas pracy na bateriach: 4 h (przy prędkości 5 ml/h) 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

     - dokładność szybkości podawania +/- 2% 

          Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

     - możliwość ustawienia 3 poziomów ciśnienia okluzji: 300 mmHg +/-100 mgHg, 500   

mmHg +/- 100 mmHg, 800 mmHg +/- 200 mmHg 

         Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

     - większa szybkość dozowania dawki uderzeniowej w zależności od obj. strzykawki od 

399,9-1200 ml/h 

         Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

- zakres temperatur pracy 5-40 st. C 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

- wymiary urządzenia 307mm x 133mm x 128mm 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

- waga 2,1 kg 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

- możliwość zastosowania strzykawek 10 różnych marek w tym m.in. Polfa; brak 

możliwości zastosowania strzykawek ERG Kołbuck 20 ml, Janpol-50 ml. 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

Zadanie nr 2 

Zamawiający w załączniku nr 2 dot. pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej w pkt 15 wpisał 

„Ruchomy statyw do pomp infuzyjnych, kółka z hamulcami, możliwość montowania kilku 

pomp”. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający w ramach przedmiotowego przetargu ma zamiar 

zakupić 4 szt. pomp dwustrzykawkowych wraz ze statywem do mocowania pomp? 

Odpowiedź. Tak. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


