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                Tarnów, 03.05.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/1704/2021 z dnia 28.04.2021  r. na „Dostawę 

fantomów, trenażerów i modeli dla PWSZ w Tarnowie”. 

 

Pytanie nr 1:  Dotyczy terminu realizacji umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 7 tygodnie. Prośbę 
swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego 
parametry posiada magazyn poza granicami kraju (USA), co znacznie wydłuża czas potrzebny 
na realizacje dostawy. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do 7 tygodni. 
 

Pytanie nr 2: Dotyczy p. 1 Fantom położnicy (symulator porodu) 

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób ma być sterowany 
automatyczny system porodowy. Czy ma być sterowany za pomocą tabletu z aplikacją? Czy 
oprogramowanie sterujące ma być w języku polskim? Umożliwi to lepsze dopasowanie 
modelu do potrzeb Zamawiającego i poprawną kalkulację ceny.  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 

Zamawiający wymaga automatycznego systemu porodowego, który ma być sterowany za 

pomocą tabletu z aplikacją. Oprogramowanie sterujące ma być w języku polskim. 

 

Pytanie nr 3: Dotyczy p. 1 Fantom położnicy (symulator porodu) 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom położniczy nie posiadający: wykonania 
badania palpacyjnego odbytu, nie posiadający przezroczystej pokrywy brzucha oraz 
słyszalnego płaczu, pochrząkiwania i stridoru u noworodka, lecz w zamian posiadający 
noworodka z możliwością przeprowadzenia resuscytacji (zarówno wentylacji jak i uciśnięcia 
klatki piersiowej), karmienia przez zgłębnik żołądkowy oraz cewnikowania pępowiny, wkładki 
pochwy umożliwiające szycie krocza, programowanie tonów serca płodu przy użyciu zwykłego 
stetoskopu, możliwość wykonania iniekcji domięśniowej i dożylnej, wyczuwalne tętno na 
tętnicy szyjnej, promieniowej i ramiennej? 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3: 

Zamawiający dopuści do postępowania fantom położniczy nie posiadający wykonania badania 
palpacyjnego odbytu.  
Zamawiający wymaga fantom położniczy posiadający przeźroczystą pokrywę brzucha oraz 
słyszalny płacz, pochrząkiwanie i stridor u noworodka. 
Zamawiający nie dopuści w zamian noworodka z możliwością przeprowadzenia resuscytacji 
(zarówno wentylacji jak i uciśnięcia klatki piersiowej), karmienia przez zgłębnik żołądkowy oraz 
cewnikowania pępowiny, wkładki pochwy umożliwiające szycie krocza, programowanie 
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tonów serca płodu przy użyciu zwykłego stetoskopu, możliwość wykonania iniekcji 
domięśniowej i dożylnej, wyczuwalne tętno na tętnicy szyjnej, promieniowej i ramiennej. 
 

Pytanie nr 4: Dotyczy p. 3 Fantom noworodka do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

(płeć żeńska i męska) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga on dwóch 
niezależnych fantomów chłopca i dziewczynki, czy też jednego fantomu z możliwością zmiany 
genitaliów. Umożliwi to lepszą kalkulację oferty. 
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 4: 

Zamawiający wymaga jednego fantomu noworodka do podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych z możliwością zmiany genitaliów. 

Pytanie nr 5: Dotyczy p. 3 Fantom noworodka do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

(płeć żeńska i męska) 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom noworodka nie posiadający możliwości 
wykonania wkłuć domięśniowych i podskórnych? Według naszej wiedzy większość fantomów 
pielęgnacyjnych nie posiada możliwości iniekcyjnych. Dopuszczenie fantomu bez możliwości 
iniekcji pozwoli na zaoferowanie znacznie tańszego fantomu przeznaczonego do nauki 
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 5: 

Zamawiający dopuści do postępowania fantom noworodka do podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych (płeć żeńska i męska) nie posiadający możliwości wykonania wkłuć 

domięśniowych i podskórnych. 

Pytanie nr 6: Dotyczy p. 6 Model macierzyński do oceny ASP 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom przeznaczony do oceny ASP, nie 
posiadający możliwości nauki różnicowania tonów serca płodu oraz odgłosu przepływu krwi 
pępowinowej oraz możliwości nauki osłuchiwania tonów serca płodu w różnych wersjach 
usytuowania płodu w macicy lecz w zamian posiadający realistyczne dźwięki serca płodu z 
możliwością ustawienia ich szybkości oraz głośności generowane przez syntezator oraz 
możliwość zmiany napełnienia owodni powietrzem w celu zmiany odczuć podczas badania 
palpacyjnego?  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 6: 

Zamawiający dopuści do postępowania fantom przeznaczony do oceny ASP, nie posiadający 
możliwości nauki różnicowania tonów serca płodu oraz odgłosu przepływu krwi pępowinowej 
oraz możliwości nauki osłuchiwania tonów serca płodu w różnych wersjach usytuowania płodu 
w macicy lecz w zamian posiadający realistyczne dźwięki serca płodu z możliwością ustawienia 
ich szybkości oraz głośności generowane przez syntezator oraz możliwość zmiany napełnienia 
owodni powietrzem w celu zmiany odczuć podczas badania palpacyjnego. 
 

Pytanie nr 7: Dotyczy p. 12 Model do planowania rodziny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania żeński model do planowania rodziny posiadający 
wyłącznie prawidłową macicę? Według naszej wiedzy i opisów na stronach producentów 
modele do planowania rodziny ze względu na swoje przeznaczenie nie posiadają 
nieprawidłowych macic w zestawie. Dopuszczenie modelu bez nieprawidłowej macicy 
umożliwi złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej 
oferty cenowej.  
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Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 7: 

Zamawiający dopuści do postępowania żeński model do planowania rodziny posiadający 
wyłącznie prawidłową macicę. 
 

Pytanie nr 8: Dotyczy p. 19 Model wcześniaka 30 tygodnie 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania model wcześniaka posiadający możliwość 
założenia zgłębnika od żołądka przez jedno nozdrze, nieposiadający napięcia mięśniowego 
oraz odwzorowanego ciemiączka przedniego lecz posiadający w zamian: drożną pępowinę, 
wyłonioną stomię, typowe rany na głowie i piętach, wady rozwojowe (przepuklina oponowo-
rdzeniowa oraz przepuklina pępowinowa) oraz możliwość zaintubowania dróg oddechowych? 
Zaproponowany model pozwoli na rozszerzenie przeprowadzenie zajęć. Dodatkowo według 
naszej wiedzy i opisów na stronach producentów obecne na rynku fantomy wcześniaków nie 
posiadają napięcia mięśniowego.  Dopuszczenie modelu umożliwi złożenie się większej ilości 
oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  
Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 8: 

Zamawiający dopuści do postępowania model wcześniaka posiadający możliwość założenia 
zgłębnika do żołądka przez jedno nozdrze, nieposiadający napięcia mięśniowego natomiast 
wymaga odwzorowanego ciemiączka przedniego.  
Zamawiający nie dopuści do postępowania modelu posiadającego: drożną pępowinę, 
wyłonioną stomię, typowe rany na głowie i piętach, wady rozwojowe (przepuklina oponowo-
rdzeniowa oraz przepuklina pępowinowa) oraz możliwość zaintubowania dróg oddechowych. 
 
 
 
 
 
        Aneta Żurawska-Lany 
                                   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

  PWSZ w Tarnowie 
 
 

 


