Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
znak sprawy: ZP/220/16/19

Szczecin, dnia 3 marca 2019r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego
użytku.
Wyjaśnienia 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:

Wykonawca I
Pakiet 1
Pozycja 5,6,7
Pytanie 1
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji,
dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego
doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). System
nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych)
wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki kompatybilne z
oferowanymi wkładami.
- Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co
dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym
sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę
pacjenta. Wyposażone są w substancję żelującą, filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło
ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci
pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania,
współpraca z dowolnym źródłem ssania.
- Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym, o pojemności 1000 i 2000 ml.
Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).
Odpowiedź
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz
Pozycja 1
Czy zamawiający podtrzymuje dren CH24 o średnicy wewnętrznej 7mm?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga drenów o średnicy wewnętrznej 7-8mm. Zamawiający nie wymaga drenu CH24.
Pozycja 2
Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw (dren z końcówką) do odsysania pola operacyjnego o
średnicy CH18, CH24 i CH30?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Pozycja 3
Czy zamawiający miał na myśli końcówkę o rozmiarach 20CH i 23CH?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga końcówek 18-20G oraz 22-23G
Pytanie 2
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Czy zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania (opisany jak wyżej, ale w wersji znacznie
tańszej), czyli bez substancji żelującej, pod warunkiem wysoce szczelnych wkładów? Oferowany system do
odsysania został zaprojektowany specjalnie tak, by wyeliminować konieczność żelowania zgromadzonej
wydzieliny i tym samym znacznie zmniejszyć kwoty wydatkowane na wkłady jednorazowe. Udało się to
uzyskać m.in. dzięki: ograniczeniu portów dostępu (potencjalnego miejsca wycieku) – tylko jeden króciec i
port do pobierania próbek w pokrywie wkładu wymaga zaślepienia oraz jakości zastosowanego materiału tj.
wysoce zagęszczonego polietylenu, który jest trudny do uszkodzenia nawet w czasie transportu zużytych
wkładów.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:
-składanie do dnia 08.03.2019r do godz. 09:30
-otwarcie ofert odbędzie się 08.03.2019r o godz. 10:30
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i
składania ofert.
Z poważaniem

………………………
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