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Znak: AE/ZP-27-32/16                            Tarnów, 2016-04-06 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę koła 

porodowego 1 sztuka oraz urządzenia do urodynamiki 1 sztuka. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej 

klasy aparatu urodynamicznego opartego na komputerze przenośnym wraz z drukarką a cały 

system pomiarowy, znajduje się na statywie jezdnym i współpracuje z komputerem 

przenośnym?  

2. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej 

klasy aparatu urodynamicznego z pompą do wypełniania pęcherza kompatybilną z aparatem 

urodynamicznym o min 0-125 ml/min?  

3. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 – Co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie pomiar 

przepływu cewkowego? We wszystkich dostępnych literaturach naukowych oraz materiałach 

publikowanych o tematyce urodynamicznej występuje zakres pomiarowy 50 ml/s oraz 

objętość mierzona 1000 czy 1100 ml. Czy Zamawiający żądając zakresu pomiarowego 

powyżej tych wartości ma na myśli przeprowadzanie badań nie mających żadnego 

uzasadnienia medycznego? Jeżeli tak, to proszę o sprecyzowanie pomiaru i uzasadnienie tak 

dużych zakresów pomiarowych, jeżeli zaś nie, to proszę o dopuszczenie do postępowania 

Oferentów o następujących parametrach: zakres pomiarowy przepływu cewkowego min 

50ml/s oraz mierzona objętość min 1100 ml. 

4. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 – Co Zamawiający rozumie poprzez pomiar objętości infuzji? 

Czy wypełnienie pęcherza w wartościach podanych w SIWZ (0-3000 g) nie spowoduje 

komplikacji układu moczowego? Zakres pomiarowy objętości infuzji powinien wynosić do 

1000 g, gdyż większy zakres nie ma uzasadnienia medycznego. W związku z tym, czy 

Zamawiający dopuści do postępowania Oferentów, którzy zaoferują zakres pomiarowy 

objętości infuzji min 1000 g? 

5. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 –  Czy w celu lepszego i bardziej precyzyjnego wyniku badania, 

bez zakłóceń artefaktów, Zamawiający wymaga zastosowania cewników powietrznych 

zamiast wodnych?  

6. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający oczekuje, aby Wykoanwca był 

autoryzowanym dystrybutorem koła porodowego oraz był uprawniony do zainstalowania i 

utrzymania serwisu ww urządzenia medycznego, co ma zostać potwierdzone oświadczeniem 

wystawionym przez producenta koła porodowego? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający podtrzumuje zapisy SIWZ. 

Ad.2.  

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu urodynamicznego z pompą do 

wypełniania pęcherza kompatybilną z aparatem urodynamicznym o min 0-125 ml/min. 
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Ad.3.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego zakres 

pomiarowy przepływu cewkowego min 50ml/s oraz mierzoną objętość min 1100 ml. 

Ad.4.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego zakres 

pomiarowy objętości infuzji min 1000 g. 

Ad.5.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu urodynamicznego posiadającego cewniki 

powietrzne zamiast wodnych. 

Ad.6. 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykoanwca był autoryzowanym 

dystrybutorem koła porodowego oraz był uprawniony do zainstalowania i utrzymania serwisu 

ww urządzenia medycznego. 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


