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                                 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

                                      Dział Zamówień Publicznych  
                                           Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13    
 

 
znak sprawy: ZP/220/78/17          Szczecin,dnia 10.10.2017r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowych 
wyrobów medycznych  oraz wyrobów do higieny pacjenta  
 

     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: 
 
Pytanie 1, zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego zestawu do drenażu lędźwiowego  (obecnie 
użytkowanego przez  Zamawiającego) o poniższych parametrach: 

• obrotowe skale ciśnienia w mmH2O oraz mmHg umożliwiające drenaż 
komorowy i lędźwiowy  (w tym skala ujemnego ciśnienia).  

• W  zestawie dren lędźwiowy 800mm  (obecnie wymagany 600mm) 
o średnicy wewnętrznej 0,70mm, zewnętrznej 1,5mm ze znacznikami 
odległości widocznymi w rtg.  

• Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka 
infuzyjnego/anestezjologicznego przy użyciu wbudowanego zacisku 
słupkowego 

• Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które 
nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji 
drenażu przy zagięciu drenu) 

• Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania 

• Punkty iniekcji bezigłowej interlink 

• Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika 
ciśnienia 

• odpowietrznik hydrofobowy 

• komora ściekowa 75 ml 
• odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml 

• Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mmHg 
lub mmH2O) 

• Możliwość rozbudowy o poziomicę laserową Clear-Sit 
• Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożlwiająca 

podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.  

• Przystosowany do wykonywania badań MRI  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2, zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o 
poniższych parametrach: 

• Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany 
barem, 80 cm i śr. 1,5mm ze znacznikami odległości 
widocznymi w rtg.  

• Igła Tuohy o rozmiarze 14G 
• Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem 

• Występy mocujące (2 sztuki)  
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem 

• Tępo zakończona igła  

• Torebka drenażowa EDM 700 ml 
• Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny) 

• Komora kropelkowa 120 ml z podziałką 
Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej  
 
 
 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 
 
Pytanie 3, zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych 
parametrach : 

• Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i 
średnicy 1,5mm ze znacznikami odległości widocznymi w 
rtg.  

• Igła Tuohy o rozmiarze 14 
• Tępo zakończona igła  

• Występy mocujące (2 sztuki) 
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem 

• Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu 
punktami iniekcji.  

• Torebka drenażowa EDM 700 ml 
Rysunek poglądowy ilustrujący skład zestawu po prawej  

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 4, zadanie 2 
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Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego z torbą o 
pojemności 700ml (wymagane 600ml)  ze zintegrowana komorą kroplową. Hermetyczny system 
bez filtrów, wyposażony w przeźroczystą, plastikową torbę. Dren lędźwiowy 80cm (wymagany 
min. 60) silikonowy z zatopionymi znacznikami radiologicznymi i średnicy zewnętrznej 1,5mm 
(światło drenu 0,7mm), igłą Touhy zestawie.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5, zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego, sterylnego zestawu drenażowego, lędźwiowego 
spełniającego wszystkie wymagania SIWZ z torbą o pojemności 700ml oraz drenem 
lędźwiowym o średnicy zewnętrznej 1,5mm i świetle 0,7mm.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6, zadanie 2 
Czy Zamawiający wymaga aby dren lędźwiowy pakowany był w osobne, sterylne opakowanie.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz i 
niniejszymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 7 
Zadanie 1 
Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem mogącym pracować 
tylko w pozycji pionowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli 
w/w pozycję do oddzielnego zadania? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 8 
Zadanie 3 
Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do 
kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 
100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 
w opakowaniu a’3szt? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
Zadanie 3 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca 
wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej 
długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną 
kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z 
zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, 
dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek 
zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia 
Dotyczy pakietu 1 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji: Skład zestawu wg opisu: maska aerozolowa w 
uniwersalnym rozmiarze dorosły. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym 
podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego 
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dorosłego pacjenta, ze względu na użyte materiały: elastomerowy zagięty mankiet 
uszczelniający. Maska wykonana z polipropylenu, bez PCV, bez ftalanów, bez zacisków na nos 
i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta 
nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu 
pacjenta Nebulizator  10ml, wyskalowany co 2ml, z możliwością ustawienia pojemnika pod 
kątem 90 stopni z drenem antyzłamaniowym, dren tlenowy o długości 210cm. Możliwość 
podawania leku zarówno pacjentom w pozycji pionowej jak i leżącej. Konstrukcja nebulizatora 
zmniejsza do minimum objętości zalegającej i maksymalnego wykorzystania leku .Przy 
przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% objętości aerozlu tworzą cząsteczki o 
średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass- Median (MMD) 3.3 mikrona. Przewód 
tlenowy nie załamujący się, przekrój gwiazdkowy . Opakowanie jednostkowe pojedyncze. Na 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym minimum: nazwa, nr katalogowy,  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 11 
PYTANIA DOTYCZ ĄCE SIWZ  – ROZDZIAŁ II  – WZÓR UMOWY  
Pytanie 1 – dotyczy §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% za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak 
nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 12 – dotyczy §10 ust. 1 pkt b) 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

Pytanie 13 
Zadanie nr 1: 
Poz. 1  
1/ Prosimy o doprecyzowanie czy opisując: „uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła 
tlenu” Zamawiający ma na myśli ł ącznik umożliwiający podłączenie do urządzeń 
wymagających łącznika standardowego i/lub gwintowanego?  
Odpowiedź 
Zamawiający ma na myśli łącznik umożliwiaj ący podłączenie do urządzeń wymagających 
łącznika standardowego i/lub gwintowanego 
 
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zwiększenia komfortu pacjenta 
cewniki do podawania tlenu przez nos mają być pozbawione szkodliwego ftalanu DEHP oraz 
PBA potwierdzone na oryginalnej etykiecie producenta?    
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza aby cewniki do podawania tlenu przez nos były pozbawione 
szkodliwego ftalanu DEHP oraz PBA potwierdzone na oryginalnej etykiecie producenta. 
 
Poz. 2  
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 
o długości 620cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
POZ.2 
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2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 
o długości min. 500cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem maksymalnej długości cewnika 620cm 
 
Poz. 3  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji w skład, którego wchodzi 
maska aerozolowa w jednym standardowym powszechnie stosowanym rozmiarze dla dorosłych, 
nebulizator z możliwością z możliwością ustawienia pojemnika pod kątem 90 stopni z drenem 
antyzłamaniowym, dren tlenowy o długości 210 cm; zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ 
Odpowiedźp 
Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw przy zachowaniu pozostałych parametrów 
wymaganych w siwz. 
POZ.3 
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia szczelności podłączenia 
drenu do nebulizatora zestaw ma zawierać dren o jednym łączniku kodowanym kolorystycznie 
barwą zastawki dyfuzora, dedykowanym do nebulizatora?   
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
 
 
 
 
 

….……………………………… 
             DYREKTOR SPSK-2  


