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Białystok, 12 października 2021 r.

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu na 

dostawę pomp infuzyjnych 

strzykawkowych
EOP.332.23.21

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pomp infuzyjnych 

strzykawkowych.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawko we z nowoczesnym portem komunikacyjnym 

USB typ C? Porty typu COM są już przestarzałą technologią. Producenci powoli wycofują się z tego 

rozwiązania na poczet nowszych portów USB.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając pomiar NIBP w pompie strzykawkowej ? Z 

naszej wiedzy, żadna dostępna na rynku pompa nie posiada takiej funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymaganie określone w pkt. 9 Załącznik nr 1 do SWZ- szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając jednostek: p/h, p/kg/h oraz p/kg/min ? 

Jednostka „p” (mikro) jest zbyt ogólnym pojęciem. Czy Zamawiającemu nie chodziło o ug/h, ug/kg/h 

oraz ug/kg/min ?

Odpowiedź:

Dział
Organizacyjno-Prawny

Magdalena Olchanowska 
Inspektor ds. organizacją no-prawnych

85 66 37 344 \»
m.olchanowska@wspr.bialvstok.pl

http://www.pogotowie.bialvstok.pl
mailto:sekretariat@wspr.bialvstok.pl
mailto:m.olchanowska@wspr.bialvstok.pl


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA 
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU 
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialvstok.pl; sekretariat@wspr.bialvstok.pl;

Zamawiający koryguje i wyjaśnia, że poprawną jednostką są mikrogramy.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności 

zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wysoką klasą ochrony obudowy IP 34 ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym 

akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w 

zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia oraz najdłuższych transportów pacjenta. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Czy w punkcie 9 nie nastąpiła pomyłka w określeniu parametrów?

Wyjaśnienie:

Opisany parametr jest charakterystyczny przy kardiomonitorach czy pulsoksymetrach, nie dotyczy jednak 

pomp infuzyjnych...

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla wymaganie określone w pkt. 9 Załącznik nr 1 do SWZ- szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia.
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