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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

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

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 
znak sprawy: ZP/220/107/14      Szczecin, dnia 12-12-2014r 

 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa dostawę 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: 
 
Pytanie nr 1 
Pytanie dot. Zadanie 1 poz. 7 
- Czy Zamawiający dopuszcza patyczek do pobierania wymazów o dł. 150-160mm w opakowaniu   
  zbiorczym 1000 sztuk. z datą ważności min. 24 m-ce?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza opakowania po 1000 sztuk, dopuszcza długość 150-160mm. 

Pytanie nr 2 
Pytanie dot. Zadanie 1 poz. 9 
- Czy Zamawiający dopuszcza w opakowaniu zbiorczym maksymalnie 100 sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie nr 3 
Pytanie dot. Zadanie 1 poz. 9 
- Czy Zamawiający dopuszcza w opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 4 
Pytanie dot. Zadanie 1 poz. 7,8,9 
- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej  Klasy IIa czy  
  dopuszcza niższą klasę I? 
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga, aby wyrób był dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP 
 
Pytanie nr 5 
Pytanie 1 – Zadanie nr 1 poz. 11, zadanie nr 6 poz. 1  
Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam 
konkurencyjną cenowo ofertę.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy zadania nr 11 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzieloną po 
obwodzie, powierzchnia przewodzenia 110 cm2, wymiary 176 x 122mm. Podłoże wykonane z pianki 
polietylenowej. Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu. Pokryte wysokiej jakości 
hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały 
czas trwania zabiegu. Uniwersalne dla dorosłych i dla dzieci. W opakowaniu jednostkowym 50 szt, 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowaną elektrodę. 
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Pytanie 7 
Paragraf 3 ust. 3 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w ust 1, 
wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu 
wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą w cenie towaru. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie  wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 8 
Paragraf 5 ust. 2 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć uzasadnioną reklamację jakościową w ciągu 6 dni roboczych 
i w przypadku jej uznania wymienić towar na wolny od wad w terminie 4 dni roboczych. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 9 
Paragraf 3 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu: 
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 10 
Zadanie nr 1  , poz.3 
1.Czy Zamawiający dopuści  pojemniki na mocz 100ml, pakowany po 100szt, pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Zadanie nr 2  , poz 4 
1.Czy Zamawiający wydzieli  worki do zbiórki moczu -poz. 4 do osobnego pakietu  ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wydziela wskazanej pozycji. 
 

Pytanie 12 
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Pytanie do pakietu 16 poz. 1 i 2  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pak. 16 poz. 1 i 2 filtrów oraz 
masek tlenowych z jakich aktualnie korzysta: 
W poz. 1 filtr elektrostatyczny – sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Do respiratora oraz 
pacjenta. Przestrzeń martwa 57ml. Waga 31g. Skuteczność nawilżania 32g H2O/L; bez podania 
parametru temp . zwrotnej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 W poz. 2 maska tlenowa z drenem pozbawiona PCV, ftalanów. Maska tlenowa z drenem. 
Jednorazowego użytku, dla dorosłych. Wykonana z miękkiego przeźroczystego tworzywa. Gumka 
mocująca. Pozbawiona blaszki – anatomicznie wyprofilowana  dopasowująca  się do nosa. Z dużymi 
otworami bocznymi ułatwiającymi wydech. Dren 210cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów 
 
 Pytanie 13 
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2. Pytanie do pakietu 16 poz. 2  
Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej pozbawionej ftalanów? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób 
 
Pytanie 14 

3.  Pytanie do pakietu 16 poz. 2  
Czy Zamawiający oczekuje jednorazowej maski do podawania tlenu dla dorosłych wykonana z 
polipropylenu (pozbawiona PVC, bez ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów 
metalowych,przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający 
miękki mankiet uszczelniający; dolna krawędż maski posiada profil podwójnego podbróbka 
umożliwiający dostosowanie do różnej wielkości  twarzy pacjentów: mała, duża); dren tlenowy 2,1m 
antyokluzyjny.Możliwość odłączenia drenu od maski.  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 
 
Pytanie 15 

4. Pytanie do pakietu 12 poz.2   
Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia pediatryczny, czysty 
mikrobiologicznie. Materiał PCV, dwie rury karbowane wewnętrznie gładkie, zapobiegające zaleganiu 
bakterii, długość 160cm, dodatkowa rura do worka o długości 120cm, kolanko z portem do kapno, 
trójnik Y bez portów, średnica rur 15mm, złącza rur 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, 
bezlateksowy worek oddechowy pojemności 1 litr. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 sztuk 
+/- 5 sztuk.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu  
 

Pytanie 16 
5. Pytanie do pakietu 12 poz. 2  

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia pediatryczny, czysty 
mikrobiologicznie. Materiał polietylen, dwie rury karbowane , długość 160cm, dodatkowa rura do 
worka o długości 120cm, kolanko z portem do kapno, trójnik Y bez portów, średnica rur 15mm, złącza 
rur 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, bezlateksowy worek oddechowy pojemności 1 litr. W 
opakowaniu zbiorczym 12 sztuk.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu  
 
Pytanie 17  

6. Pytanie do pakietu 12 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia pediatryczny, czysty 
mikrobiologicznie. Materiał polipropylen, dwie rury rozciągliwe , długość maksymalna 200cm, 
dodatkowa rura do worka, rozciągliwa o długości  maksymalnej 150cm, kolanko z portem do kapno, 
trójnik Y bez portów, średnica rur 15mm, złącza rur 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, 
bezlateksowy worek oddechowy pojemności 1 litr. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 35 sztuk. 
 Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wyrobu. 
 
Pytanie 18 

7. Pytanie do pakietu 12 poz. 1  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie  z pakietu 12 poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu 
np. 12A. Zgoda na naszą prośbę, przyczyni się do zwiększenia grona oferentów, a tym samym do 
uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 19  

8. Pytanie do pakietu 12 poz. 1  
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Czy Zamawiający oczekuje komory automatycznie napełniającej się  ze zintegrowanym drenem i 
osłonką przeciw oparzeniową 
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnego  z siwz. 
 
Pytanie 20 
Pytania dotyczące wzoru umowy:  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla 
pakietów 12 i 16? 

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o modyfikację §6 ust. 4 a) wzoru umowy w następujący sposób: 
„Stawki podatku od towaru i usług, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 
pozostanie bez zmian.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
Pytanie 22 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości 
wyrobów podane w formularzu  cen jednostkowych mają charakter maksymalny i Kupujący ma prawo 
zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu cen 
jednostkowych.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 23 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca 
zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 24 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „w 
przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w 
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości 
brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 25 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: 
„W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy: Zadanie nr 2: 
Poz.3:  
1.Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz ma posiadać podwójny zgrzew gwarantujący jego 
szczelność? 
Odpowiedź  



 5

Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób. 
 
2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków na mocz pakowanych w pojedynczo w opakowanie 
zbiorcze kartonowe po 65szt bez opakowania pośredniego. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Poz.4: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków na mocz dla dorosłych pakowanych pojedynczo w 
opakowanie zbiorcze kartonowe max 250szt, bez opakowania pośredniego. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 27 
Zadanie nr 6: 
Poz.1:  
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków jednostronnych, tak jak obecnie stosowane, 
pakowanych pojedynczo (indywidualnie) , po 4 sztuki na jednym blistrze z informacją na w/w 
opakowaniu: nazwa handlowa, nr katalogowy, seria, data ważności oraz informacją na opakowaniu 
pośrednim opisanym: nazwa, nr katalogowy, seria, data ważności, liczba sztuk. Koreczki te pakowane 
są w blistrze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu 
koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palce użytkownika, a trzpień 
jednoznacznie wskazuje kierunek aplikacji. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowane koreczki jednostronne przy jednoczesnym wymogu 
zaoferowania także koreczków typu Combi. 
 
2.Prosimy o dopuszczenie koreczków tupu Combi pakowanych w opakowanie jednostkowe opisane: 
nr serii, metoda sterylizacji, data ważności oraz w opakowanie pośrednie opisane: nazwa, nr 
katalogowy, seria, data ważności, liczba sztuk. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 28 
Zad. 6. Poz.2: 
1.Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „niska objętość wypełniania Zamawiający ma na myśli 
0,22ml? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza objętość wypełnienia 0,22ml. 

2.Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „ wykonany z materiałów pozwalających na toczenie 
lipidów i chemioterapeutyków” Zamawiający oczekuje kraników, których obudowa jest wykonana z 
poliwęglanu? 
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga, aby kranik wykonany był z materiałów pozwalających na toczenie 
lipidów i chemioterapeutyków. 
 
Pytanie 29 
Zadanie nr 16: 
Poz.1:  
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 
99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 
przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, 
medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-
1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-
lock i portem dokującym. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
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2.Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma posiadać nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną 
i maksymalną objętości oddechowej Vt?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza aby filtr posiadał nadrukowane ma obwodzie filtra warto ści minimalna 
i maksymalną objętości oddechowej Vt. 
 
3. Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma być kodowany kolorystycznie kolorem żółtym?  
 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza aby filtr był kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. 

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z drenem posiadającej łączną liczbę 
sztuk nadrukowaną na opakowaniu zbiorczym – kartoniku, a nie na opakowaniu jednostkowym. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 30 
Zadanie nr 10: 
Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Couvelaire pakowanych w opakowanie 
zbiorcze max po 100szt, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Poz.4: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników urologicznych Pezzer bez kolorystycznego 
kodowania rozmiaru z wyraźnym nadrukiem rozmiaru na cewniku oraz opakowaniu, spełniających 
pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający  dopuszcza. 
 
Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika urologicznego typu Tiemann w opakowaniach 
zbiorczych po 100szt, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania dróg oddechowych w 
opakowaniu zbiorczym max 100szt, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.8: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników thoraks z jednym otworem centralnym i 3 
otworami bocznymi  bez nadrukowanego na opakowaniu jednostkowym numeru katalogowego, 
spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.9: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania ran z dokładną perforacją o zmiennej 
średnicy otworów (co gwarantuje stałą siłę odsysania na całej długości drenu) w opakowaniach 
zbiorczych max po 100szt, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.12: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy żołądkowej zakończonej standardowym 
konektorem bez zatyczki, spełniającego pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, że w rozmiarze30ch 
większość producentów zgłębników żołądkowych nie stosuje konektorów z zatyczką. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
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Poz.14: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 
pakowanych w opakowaniu zbiorczym max 100szt, bez nr katalogowego na opakowaniu 
jednostkowym, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 31 
Zadanie nr 16: 
Poz.1:Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego z funkcją 
wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, cechującego się przestrzenią 
martwą 80ml, wagą 37g,  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, o 
oporze przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 32 
Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, o 
powierzchni 108cm2, o wymiarach 117x164mm, pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 33 
Pytanie do zadania nr 11 
Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowego użytku, dzielonej po obwodzie,  o 
powierzchni aktywnej 107cm2, wymiary 164 x 117 mm. Podłoże wykonane z wodoodpornej, 
elastycznej pianki. Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu. Dla dorosłych i dla dzieci 
powyżej 5kg. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 34 
Pytanie do zadania 11 
Czy Zamawiający wymaga, by elektrody neutralne posiadały etykiety samo-przylepne na każdym 
opakowaniu jednostkowym do wklejenia do książki i karty pacjenta? Jest to bardzo pomocne i 
praktyczne rozwiązanie. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza aby elektrody posiadały etykiety samo-przylepne na każdym 
opakowaniu jednostkowym 

Pytanie 35 
Zadanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, 
powierzchnia 110 cm2, wymiary 122x174mm. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 36 
Zadanie nr 4, pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze jednorazowego użytku, dostępne wersje dla dzieci, 
niemowląt i dla dorosłych. Dostępne w pięciu wersjach oznaczonych różnymi kolorami: głębokość 
nakłucia: 1,8mm(21G); 2,4mm(21G); 1,2mm(w zamian 1,0mm); 1,5mm; 2,0mm. W opakowaniu 
jednostkowym 200 sztuk nakłuwaczy, obudowa nakłuwacza zaprezentowana na zdjęciu, pozwalająca 
na pewne i stabilne użycie. Aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca, opakowanie 
w postaci kartonika, opisane zgodnie z wymaganiami:, nazwa, producent, nr katalogowy, seria, data 
ważności, liczba sztuk w opakowaniu.  
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Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 37 
Zadanie 1 poz.2-3 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz gdzie pojemnik i nakrętka jest pakowana osobno w 
opakowaniu zbiorczym max.100 szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 38 
Zadanie 1 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik w opakowaniu foliowym? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób przy zachowaniu pozostałych parametrów 
określonych w siwz. 

Pytanie 39 
Zadanie 1 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści patyczki o długości 150mm? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 40 
Zadanie 2 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem do pobierania próbek moczu o długości 
120cm? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 41 
Zadanie 3 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści następujący worek: 

ZASTOSOWANIE: 
o   przeznaczony do godzinowego pomiaru diurezy w systemie zamkniętym 
 

WŁA ŚCIWO ŚCI:   
o worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką 
         antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego 
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         opróżniania typu poprzecznego „T” 
o dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, 
        standardowa długość drenu 120 cm 
o dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego 
         jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu 
o na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego 
o dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu 
          z komorą, zapobiegający jego zaginaniu 
o samouszczelniający się port do pobierania próbek 
o trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona 
          na cztery zintegrowane komory pośrednie 
o bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml 
          (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) 
o komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, 
          wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie 
o obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia 
         (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe 
o biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu 
o pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, 
          pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka 
o sterylny 

Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 42 
Zadanie 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści koreczek w opakowaniu foliowym i kartoniku po 500szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 43 
Zadanie 6 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym identyfikatorem pozycji otw./ zam.? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 44 
Zadanie 6 poz.4 
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji. 
 
Pytanie 45 
Zadanie 10 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu zbiorczym a’50szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 46 
Zadanie 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu podwójnym filia-folia/papier- folia? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 47 
Zadanie 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-15ml lub 30-50ml w zależności od rozmiaru? 
Odpowiedź  
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Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 48 
Zadanie 10 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu zbiorczym a 100szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 49 
Zadanie 10 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez zatyczki lub z zatyczką pakowaną osobno? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 50 
Zadanie 10 poz.7 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik do odsysania był skalowany? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 51 
Zadanie 10 poz.10 
Czy Zamawiający dopuści butelki w opakowaniu zbiorczym a’100szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 52 
Zadanie 10 poz.11 
Czy Zamawiający dopuści butelki w opakowaniu zbiorczym a’100szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 53 
Zadanie 10 poz.12 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 54 
Zadanie 10 poz.14 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu a’100szt.? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 55 

Zadanie 10 poz.15 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wieszak był bez zawartości DEHP? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza zawartość DEHP w wieszaku 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
 
 
 
 
 
….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2  


