
    

 

 

 
Kielce, dnia  17.12.2021 r. 

Powiat Kielecki  

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
dotyczy: postępowania znak SR-II.272.1.16.2021 - na dostawę wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń oraz 

uzyskaniem zgody na użytkowanie tomografu komputerowego 16 rzędowego min. 32 warstwowego w 
pomieszczeniach Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach  

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z wpłynięciem pytania  Zamawiający przekazuje 
poniżej jego treść wraz z odpowiedzią.  
Pytanie:  
dot. opisu w części VII, pkt nr 1 załącznika nr 1 do SIWZ  
Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, 

cechującym się poniższymi parametrami,  
- Strzykawka automatyczna o sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, 

pracująca w  środowisku TK. 
- Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych 

producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów.  
- Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml.  

- Maksymalna ilość środka kontrastującego możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 300 ml.  
- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar (132 psi).  
- Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. 
- System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie 
kolejnego badania na tym samym wężyku. 

- Aktywne utrzymanie temperatury ogrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.  
- Konsole sterujące wyposażone w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. 
- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia 
TK. 

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml 
płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego. 
Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg 

innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie 
kosztów codziennej eksploatacji. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza proponowany wstrzykiwacz, ale nie wymaga. 

Wicestarosta Tomasz Pleban 


