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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urologicznej pompy ssąco – 
płuczącej dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 39/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o 
wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne, opisane poniżej: 
WIELOFUNKCYJNA POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH I
ENDO-UROLOGICZNYCH Z AKCESORIAMI

1 Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna z możliwością 
pracy w trybach laparoskopia ( możliwość wykorzystania pompy w 
połączeniu z morcelatorem ) , urologia ( wszystkie typy zabiegów 
urologicznych, również możliwość współpracy z litotryptorem 
ultradźwiękowym), dodatkowo możliwość pracy pompy w 
histeroskopii oraz artroskopii. W zestawie transponder (program) do 
zabiegów laparoskopowych i endo-urologicznych.

2 Pompa wyposażona w dotykowy, kolorowy ekran LCD, dotykowy do
sterowania parametrami o przekątnej 5,7 cala. Wszystkie parametry 
wyświetlane na ekranie pompy w zależności o wyboru specjalności, 
menu w języku polskim

3 Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania 
narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy, pompa będzie także 
współpracować z płaszczami przepływowymi i nie przepływowymi.

4 Możliwość rozbudowy pompy o sterownik nożny oraz współpracy z 
drenami jedno i wielorazowymi



5 Funkcja monitorowania objętości zużytego płynu płuczącego z 
funkcją alarmu opróżnienia worka z płynem płuczącym 

6 Możliwość zapamiętania ostatnich nastawów pompy

7 Możliwość rozbudowy pompy o wagę na płyn odessany 

8 Wartość przepływu roboczego w trybie laparoskopowym 1,0-
2,0L/min

9 Max. Wartość odsysania w trybie laparoskopowym min.2L/min

10 Zakres ciśnienia w trybie urologicznym 15-150mmHg

11 Wartość przepływu w trybie urologicznym min.100-500ml/min

12 Komplet drenów sterylnych do odsysania – 10 szt.

13 Komplet drenów sterylnych do płukania – 10 szt.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?
Odp.: Nie, Zamawiajacy nie wyraża zgody.  

Pytanie Nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie reakcji serwisowej do 72h?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 4 
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na 
czas usunięcia wad i usterek? 
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie Nr 5 dotyczy załącznika Nr 2 do siwz - poz. I.1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pompa ssąco – płucząca mogła być przeznaczona do 
laparoskopii?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga pompy ssąco – płuczącej przeznaczonej do 
laparoskopii. 

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Dostawę 
urologicznej pompy ssąco – płuczącej dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 39/PN/ND.ZP/2015
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