Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, dn. 23.05.2019 r.
Znak sprawy: ZP/220/36/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku

WYJAŚNIENIE NR 2
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:
Pytanie nr 1, dot. zadania nr 2 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych o poniższych parametrach:
- Jednorazowy, sterylny.
- Gładki wewnętrznie.
- Dwie rury o długości 160 cm odłączalne od trójnika Y.
- Elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia respiratora z PCV.
- Średnica rur 22mm.
- trójnik Y
- Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, w czerwonym kolorze
zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego.
- Bez zawartości lateksu i ftalanów.
- Opakowanie folia-papier.
- Wszystkie elementy składowe w opakowaniu fabrycznym.
- W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2, dot. zadania nr 2 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych o poniższych parametrach
- Jednorazowy, czysty mikroniologicznie
- Gładki wewnętrznie.
- Dwie rury o długości 160 cm odłączalne od trójnika Y.
- Elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia respiratora z PCV.
- Średnica rur 22mm.
- trójnik Y z portami
- Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, w czerwonym kolorze
zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego.
- Bez zawartości lateksu i ftalanów.
- Opakowanie folia-papier.
- Wszystkie elementy składowe w opakowaniu fabrycznym.
- W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3, dot. zadania nr 2 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych o poniższych parametrach
- Jednorazowy, czysty mikrobiologicznie
- Gładki wewnętrznie.
- Dwie rury o długości 150 cm odłączalne od trójnika Y.
- Elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia respiratora z PCV.
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- Średnica rur 22mm.
- Kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne
zabezpieczenie).
- Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, w czerwonym kolorze
zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego.
- Bez zawartości lateksu i ftalanów.
- Opakowanie folia-papier.
- Wszystkie elementy składowe w opakowaniu fabrycznym.
- W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4, dot. zadania nr 2 poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o poniższych parametrach:
- jednorazowy
- rozciągliwy
- dwie rury o długości do 200cm
- Dodatkowa rura do worka o długości do 150cm.Elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia
aparatu do znieczulania z PCV.
- Średnica rur 22mm.
- Trójnik Y
- Kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne
zabezpieczenie).
- Worek oddechowy bez lateksu, neoprenowy 2l zakończony złączem 22mmF, informacja o braku lateksu
umieszczona na kołnierzu worka.
- Bez zawartości lateksu i ftalanów.
- Opakowanie foliowe
- Wszystkie elementy składowe w opakowaniu fabrycznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5, dot. zadania nr 2 poz. 3:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego pediatrycznego o poniższych parametrach:
- jednorazowy, czysty mikrobiologicznie
- rozciągliwy
- dwie rury o długości do 200cm
- Dodatkowa rura do worka o długości do 150cm.Elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia
aparatu do znieczulania z PCV.
- Średnica rur 15 mm.
- Trójnik Y
- Kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne
zabezpieczenie).
- Worek oddechowy bez lateksu, neoprenowy 1l zakończony złączem 22mmF, informacja o braku lateksu
umieszczona na kołnierzu worka.
- Bez zawartości lateksu i ftalanów.
- Opakowanie foliowe
- Wszystkie elementy składowe w opakowaniu fabrycznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6, dot. zadania nr 2 poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego noworodkowego do aparatu do znieczulenia o następujących
parametrach:
- Jednorazowy, sterylny
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- Obwód oddechowy Jacksoon Rees.
- Trójnik Washingtona.
- Rura karbowana z PE (polietylenu) o długości 1800 cm.
- Rura zakończona złączem 15M
- Worek oddechowy bez lateksu, neoprenowy 0.5 l zakończony złączem 15F, z otwartą końcówką.
- Kolanko od strony pacjenta zakończone 22M/15F.
- Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, w czerwonym kolorze
zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7, dot. § 10 ust. 1 pkt. a):
Prosimy o zmianę zapisów w/w ustępu w sposób następujący:
„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii wyrobów lub
wartości brutto wyrobów wolnych od wad”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę, kary umowne
pozostaną tylko na papierze.
Pytanie nr 8, dot. § 10 ust. 1 pkt. b):
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca biorąc udział w postępowaniu winien posiadać dokumenty
dopuszczające. W związku z tym dostarczenie ich na żądanie Zamawiającego nie powinno sprawiać
Wykonawcy żadnego problemu.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86
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