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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę  aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33181100-3 - Urządzenia 
do hemodializy; 33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacjii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty 
medyczne. 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2015   Nr ogłoszenia – 327634 z dnia 02 -12- 2015r 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 
1. Pytania do dodatku nr 5 do SIWZ „Aparaty do hemodializ” Punkt 5. Czy zamawiający zgodzi się dopuścić 

aparat z ciągłym przepływowym pomiarem ultrafiltracji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Pytania do dodatku nr 5 do SIWZ „Aparaty do hemodializ” Punkt 7. Czy zamawiający dopuści regulowany 
przepływ dializatu 300-700 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
3. Pytania do dodatku nr 5 do SIWZ „Aparaty do hemodializ” Punkt 9 Czy zamawiający dopuści regulację 

przepływu pompy krwi: 20 do 500 ml/min. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Pytania do dodatku nr 5 do SIWZ „Aparaty do hemodializ” Punkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat z 
indywidualnym systemem blokowanie kół, pozwalającym na dowolne ustawienie aparatu przy stanowisku 
dializacyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

5. Część II: Czy Zamawiający dopuści kamerę laparoskopową z przetwornikiem 1-CCD (1/3”) z wyjściami:  DVI-
D, S-Video, Composite Video oraz RGB HV?  Wyjścia te są w pełni kompatybilne z wymaganym monitorem 
medycznym i pozwalają na transfer obrazu w rozdzielczości Full HD włącznie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
6. Część II: Czy Zamawiający dopuści do przetargu kamerę z zewnętrznym medycznym rejestratorem obrazu, 

obsługiwanym z konsoli nagrywarki oraz główki kamery? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

7. Część IV: Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę histeroskopową o zakresie przepływu do 500 
ml/min, ciśnieniu 10-200mmHg, z funkcją doboru optymalnej wartości ciśnienia LEVEL, sterowania z konsoli 
oraz za pomocą pilota, lecz bez funkcji bilansu cieczy oraz detekcji pęcherzy powietrza? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
8. Część IV: Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę histeroskopową, która w przypadku deficytu cieczy i 

braku możliwości osiągnięcia zadanych parametrów ciśnienia nie przerywa pracy, lecz informuje sygnalizacją 
akustyczną o zaistniałym problemie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
9. Część VIII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków histeroskopowych, biopsyjnych 

posiadających obie bransze ruchome? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami przedstawionymi w 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
10. Część IX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody punktowej o długości roboczej 450 mm? 

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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