
 

Sandomierz 13.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r.  wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 
Pytanie 

Dot. Pakietu III pkt. J. AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO: 
Czy Zamawiający dopuści automatyczny dwutłokowy wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicz-
nej o poniższych parametrach: 

- Urządzenie w pełni zintegrowane z oferowanym systemem  angiografii cyfrowej 

- Brak zmiennej prędkość przepływu, która może być zwiększana lub zmniejszana przez lekarza 
podczas wstrzykiwania. 

- Stała programowalna prędkość przepływu kontrastu do 30 ml/s 

- Brak możliwości do zaprogramowania napełniania i dopełniania strzykawek podczas zabiegu 
bez konieczności odłączania zestawu jednorazowego od pacjenta 

- Brak czujnika poziomu płynu zapewniający napełnianie strzykawki i podawanie płynu tylko w 
przypadku dostępności płynu 

- Kontroler ręczny umożliwiający indywidualne operowanie wstrzykiwaczem podczas zabiegu 

- Brak detektora powietrza 

- Wstrzykiwanie soli w celu usuwania powietrza i przepłukiwania 

- Materiały zużywalne jednorazowego użytku tylko dla jednego pacjenta 

- Elektromechaniczny kontroler ręczny zapewniający kontrolę nad wstrzykiwaniem kontrastu i 
soli przeznaczony do zastosowania bez limitu badań 

- Możliwość zaprogramowania szybkiego bolusa na końcu wstrzykiwania kontrastu 

- Wstrzykiwacz kontrastu nie wymagający kalibracji 

- Pamięć umożliwiająca zapis 60 protokołów iniekcyjnych w trybie angiograficznym i 60 proto-
kołów w trybie CT. 

- Pojemność strzykawki do kontrastu 200 ml 

- Podwójna linia: do podawania kontrastu i soli fizjologicznej 

- Brak przełącznika nożnego 

- Możliwość zmiany stężenia kontrastu poprzez rozrzedzenie go roztworem soli fizjologicznej 
(jednoczesna iniekcja kontrastu i soli fizjologicznej) 

- Bezprzewodowa praca (zasilanie akumulatorowe) 



 

- Praca na materiałach zużywalnych pozbawionych ftalanów DEHP i DOP, lateksu i pirogenów 

Proponowany model wstrzykiwacza to Accutron HP-D firmy Medtron pierwszy na świecie dwu-
tłokowy wstrzykiwacz kontrastu do angiografii. Accutron HP-D w przeciwieństwie do wstrzyki-
wacza opisanego przez Zamawiającego posiada możliwość zmiany stężenia kontrastu dzięki 
możliwości rozrzedzenia go roztworem soli fizjologicznej. Zmiana stężenia kontrastu jest nie-
zmiernie istotna w przypadku pacjentów z dysfunkcją nerek. Funkcja ta przyczynia się również 
do zmniejszenia zużycia kontrastu w pracowni oraz zmniejszenia liczby artefaktów w bada-
niach. Wyjątkową cechą wstrzykiwacza Accutron HP-D jest możliwość pracy bezprzewodowej 
(zasilanie akumulatorowe). Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że 
Zamawiający: będzie mógł przemieszczać strzykawki w dowolne miejsce, nie będzie musiał 
przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami 
o kabel zasilający strzykawki, nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na 
salę na wózkach szpitalnych. Informujemy, że na chwilę obecną zapisy specyfikacji mogą być 
spełnione przez wyrób tylko jednego producenta co jest niezgodne z zasadami uczciwej konku-
rencji. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej 
oferty, co będzie skutkowało uzyskaniem najlepszej ceny przez Zamawiającego a jednocześnie 
wypełni jedną z głównych zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, która 
przejawia się w treści art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 
naszego rozwiązania co pozwoli nam na złożenie oferty. 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 31.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie: 
1) Zamawiający dopuszcza również opisane rozwiązanie.     
      

 
 
 
 
 

 
 


