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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/180/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 36 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurek intubacyjnych składającego się
z : cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm,
skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym
i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i
16 Fr, kompatybilny z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu
oddechowego, z obrotowymportem do połączenia z rurką intubacyjną, z potwierdzoną w instrukcji użycia
możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu
oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym,
wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem
luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym
także podanie leku,
z silikonową, bezobsługową,
samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych
pacjenta. Elementy pakowane osobno.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza zamkniętego systemu do odsysania z rurek intubacyjnych o w/w składzie, parametrach
i opisie.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 36 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurek tracheostomijnych składającego
się z : cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 34 cm,
skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym
i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i
16 Fr, kompatybilny z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu
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oddechowego, z obrotowymportem do połączenia z rurką tracheostomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia
możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu
oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym,
wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem
luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym
także podanie leku,
z silikonową, bezobsługową,
samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych
pacjenta. Elementy pakowane osobno.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamkniętego systemu do odsysania z rurek tracheotomijnych o
w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 37
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, by igły bezpieczne wykonane były w technologii
umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki igły)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne
i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki igły).
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 40, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 10ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml, pod warunkiem spełnienia
pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 40, poz. 4 i 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką
twarzową z PCV, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek /
niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Dla rozm. 1 i 2 złącze 15 mm
męskie oraz dla rozm. 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt
mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną
poduszką twarzową z PCV o w/w składzie, parametrach i opisie.
Z poważaniem

