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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018 (5) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby 

SOR w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu 

bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału” 

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Pakiet nr 5 - Laparoskop i Insuflator endoskopowy CO2 

Dotyczy pkt 27 – Pompa ssąco- płucząca. 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych? 

-Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji Laparoskopowych 

-Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową perystaltyczną 

-Ciśnienie w torze płukania  400 mmHg (+/- 50 mmHg) 

-Przepływ płukania  1 800 ml/ min. (+/- 10%), Przepływ ssania 1 800 litrów / min. (+0.4/-0.1 l/min.) 

-Ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa 

-Dren płuczący, silikonowy, wielorazowy, autoklawowalny, do laparoskopii -1 szt. 

-Zestaw drenów silikonowych do odsysania - kpl.l 

-Słój do odsysania 5 litrów wraz z pokrywą -1 kpl. 

-Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu 

płynem innych urządzeń. 

W miejsce opisanej pompy laparoskopowej. Należy zauważyć że podane parametry stanowią 

dzisiejszy standard w zabiegach laparoskopowych. Przedstawione ciśnienia oraz przepływy są 

parametrami które zapewniają użytkownikowi pełną funkcjonalność urządzenia podczas 

wykonywania zabiegów laparoskopii Chirurgicznej  i Ginekologicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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