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Poznań, dnia 24.03.2020 r. 
SR/XV-270-12(6)-EFK/20 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostaw ę wyposa żenia i sprz ętu celem realizacji zadania inwestycyjnego 
nr ZSS/P/057 pod nazw ą: Szpital Miejski mi. F. Raszei – Przebudowa Oddzia łu Toksykologii  
im. Wandy Błe ńskiej z O środkiem Informacji Toksykologicznej 
SR/XV-270-12-EFK/20 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 
Pakiet 3 Pompy infuzyjne 
 

A. Pompa strzykawkowa 36 szt. 
 

1. Dot. Pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej przeznaczonej  do 
podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych 
infuzjach płynów pozajelitowych , leków , krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy 
wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, 
podskórna). 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dot. Pkt. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej ze 
stopniem wilgotności IP 22? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dot. Pkt. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
z niebieskim monochromatycznym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 
mm? 

Odpowied ź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

4. Dot. Pkt. 16 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności przyzna punkty za w pełni 
automatyczny  napęd strzykawki  z zabezpieczeniem przed niekontrolowana podażą, ale  
z możliwością manualnego przesuwania tłoka strzykawki ? 

Odpowied ź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

5. Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną 
do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Dot. Pkt. 21 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną strzykawkową  
z zakresem prędkości infuzji od 0,1 do 1200 ml/h w zakresie od 0,1 do 9,99 ml/h regulacja co 
0,01 ml/h? Proponowany zakres prędkości przepływu jest wyższy niż wymagany. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
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7. Dot. Pkt. 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
z szybkością dozowania w zakresie od 0,1–1200 ml/h. regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–
99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–  9,99ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–
1200 ml/h. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

8. Dot. Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością 
programowania infuzji w następujących jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, 
µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, 
mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, 
mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, 
mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

9. Dot. Pkt. 27 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z funkcją 
programowania objętości do podania (VTBD) co  0,1- 999,9 ml? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

10. Dot. Pkt. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
z programowaniem czasu infuzji przynajmniej od 00h00min01 – 96h00min00? Proponowany 
zakres tylko nieznacznie różni się od wymaganego. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

11. Dot. Pkt. 29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
z prędkością bolusa programowany -  dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 
1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

12. Dot. Pkt. 34 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
z trybem nocnym bez możliwości redukcji intensywności podświetlenia? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

13. Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę 
strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika 
pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków 
zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, 
limity miękkie i twarde, stężenia itp.)? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

14. Dot. Pkt. 38 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-900 
mmHg na 22 poziomach? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

15. Dot. Pkt. 42 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu ponownego ładowania 
maksymalnie 6 h, co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe 
spełnienie oczekiwań zamawiającego? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

16. Dot. Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę 
strzykawkową z możliwością zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku 
danych w czasie rzeczywistym? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
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17. Dot. Pkt. 48 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej bez 
interaktywnej graficznej instrukcji obsługi? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

18. Dot. Pkt. 50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z regulacją 
głośności na 7 poziomach? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

B. Pompa infuzyjna obj ętościowa 2 szt.  
1. Dot. Pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej przeznaczonej  do 

podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych 
infuzjach płynów pozajelitowych , leków , krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy 
wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, 
podskórna). 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Dot. Pkt. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej  
ze stopniem wilgotności IP22? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dot. Pkt. 9 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności przyzna punkty za niebieskim 
czytelny monochromatyczny wyświetlaczem LCD  o przekątnej 3 cale  oraz funkcją 
automatycznego dostosowywania wielkości  liter i cyfr w stosunku do ilości wyświetlanych 
informacji? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Dot. Pkt. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej bez 
możliwości podaży żywienia dojelitowego. 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Dot. Pkt. 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej z możliwością 
programowania parametrów infuzji w jednostkach ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, 
µg/h,µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, 
mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, 
mU/min,mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, 
mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu 
do czasu. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Dot. Pkt. 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z wstępnie wybierana objętość 
w zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki  
w zakresie 0,1 – 9999 U? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

7. Dot. Pkt. 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem  
w zakresie 1 sekundy do 96  godzin? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

8. Dot. Pkt. 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Prędkość bolusa 50-1500 
ml/h? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
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9. Dot. Pkt. 29 Czy zamawiający dopuści pompę wyposażoną w dwa rodzaje bolusa, z których  
w jednym jest możliwość programowanie bolusa z użyciem dawki lub objętości w czasie? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Dot. Pkt. 32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Trybu nocnego bez możliwości redukcji 
intensywności podświetlenia? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Dot. Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę 
strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika 
pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków 
zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, 
limity miękkie i twarde, stężenia itp.)? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Dot. Pkt. 40 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu ponownego ładowania 
maksymalnie 6 h, co w praktyce może oznaczać znacznie krótszy czas a zatem możliwe 
spełnienie oczekiwań zamawiającego? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

13. Dot. Pkt. 44 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Historii pracy dostępna z menu pompy, 
z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

14. Dot. Pkt. 45 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej bez 
interaktywnej graficznej instrukcji obsługi? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

15. Dot. Pkt. 47 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z regulacją 
głośności na 7 poziomach. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 
 

C. Stacja dokuj ąca 12 szt.  
 

1. Dot. Pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokujących do pomp 
strzykawkowych i objętościowych umożliwiających współpracę z systemem centralnego 
zasilania i zarządzania danymi 6 szt. stacji na 4 pompy opisane powyżej, 2 stacje na 6 
pomp opisanych powyżej co daje na mniejsza ilość stacji na taką sama ilość pomp.? 

Odpowied ź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

2. Dot. Pkt. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokujących ze stopniem 
ochrony IP 22? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dot. Pkt. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokujących bez możliwości 
łączenia w moduły? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Dot. Pkt. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji dokujących umożliwiających 
jednoczesne zasilanie 8 pomp? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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Niniejszy dokument stanowi integraln ą część SIWZ i jest wi ążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


