SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZAMOTUŁACH

Szamotuły, 14 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez
negocjacji, pn.: Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ZP381-18/2022)
Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z zadania 3. Pozwoli to Państwu na otrzymanie
konkurencyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 3 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego z wydzielonym
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowej 150-1200ml,
skuteczność filtracji względem bakterii 99,9998 %, wirusów 99,999%, skuteczność filtracji wg
NaCl ≥ 98,352%, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min , 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 4,8 cm
H2O przy 90 l/min , wydajność nawilżania 33mg H2O/l przy VT 500 ml , utrata wilgoci 6 mg
H2O/l przy Vt 500 ml, objętość wewnętrzna 51ml, masa 28g, filtr ze złączem prostym, filtr z
portem kapno zakręcanym koreczkiem, sterylny.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.
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Pytanie nr 3 dotyczy projektu umowy
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na: „Strony ustalają, że łączna
wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym § nie może wynieść więcej niż
20% wartości netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 umowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w zakresie wysokości ewentualnych kar
umownych.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena 4-światłową z otworami bocznymi: 3 żołądkowe
oraz 2 przełykowe?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o następującym opisie:



przeznaczony do stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie



chroni pacjenta, personel medyczny oraz urządzenie wentylujące przed ryzykiem
wystąpienia zakażeń krzyżowych



montowany

pomiędzy

rurką

intubacyjną

lub

tracheostomijną,

a

układem

oddechowym oraz na wlocie i wylocie gazów respiratora lub aparatu do znieczulenia



Tworzywa:

 obudowa: SBC / PP
 medium filtracyjne: PP
 zatyczka portu CO2: PE


Parametry:

 objętość oddechowa (VT): 300 – 1500 ml
 przestrzeń martwa: 45 ml
 waga: 29 g
 skuteczność bakteryjna: 99,9999%
 skuteczność wirusowa: 99,9995%
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 opór przepływu:
 połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
 port CO2 zabezpieczony koreczkiem luer lock
 nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
 jednorazowego użytku
 sterylizowany tlenkiem etylenu
 opakowanie: folia / papier?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule ssące wraz z drenem POOL z nasadką posiadającą 4 rzędy
perforowanych otworów na długości 5cm (długość nasadki 17,5cm, końcówki 30cm)? Reszta
parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania?
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.
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Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o następującym opisie:



wyrób przeznaczony do 14-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych

płynów ustrojowych w systemie zamkniętym



worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC



biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu



skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)



szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany
jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce



komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” bariere powietrzną



dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące
ciśnienie wewnątrz systemu



dren długości 120cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ
moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym



samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu



dren wyposażony w przesuwny zacisk oraz zapinkę do stabilizacji drenu



w miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający
zapobiegający zaginaniu i skręcaniu drenu



czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej
dokładności pomiaru co 25ml od 25 do 100ml i co 100ml od 100 do 2000ml



na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty



zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka



dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka



jednorazowego użytku



nie zawiera lateksu



sterylizowany tlenkiem etylenu



pakowanie: 1 sztuka/papier-folia?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH20 (śr. wewn: 4,45mm, śr. zewn:
6,67mm)? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x40mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 3.50IN - 0,7x90mm?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 5, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć tętniczych o następującym opisie:



Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG



Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie
światła kaniuli



Specjalnie zaprojektowany przesuwny zawór odcinający minimalizuje utratę krwi,
zapobiega wypływowi wstecznemu zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na
materiał zakaźny



Skrzydełka „w kształcie motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie za
opatrunku
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pomocą



Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożliwiające opcjonalnie przyszycie
do skóry



Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w
naczyniu tętniczym pacjenta



Rozmiar: 20G, 1,1x45mm



Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem
krwi i ryzykiem infekcji



Koreczek luer lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu



Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie
osłania ostrze mandrynu minimalizując ryzyko zakłucia oraz zranienie igłą



Jednorazowego użytku



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera ftalanów



Sterylizowana tlenkiem etylenu



Pakowanie: 1 sz./ blister papier-folia?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 5, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z portem górnym umieszczonym powyżej osi skrzydełek,
jednak w tej samej odległości od prawego i lewego skrzydełka w rozmiarze 0,9x25mm? Reszta
parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 5, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej ID 6mm oraz
zewnętrznej OD 15mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu,
jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w
opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 5, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści łącznik typu Y w rozmiarze 11/9?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 5, pozycja 14
Czy Zamawiający oczekuje łącznika 15M czy 22F od strony maszyny?
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje łącznika od strony maszyny o Ø krawędzi
zewnętrznych 15 mm.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 3, pozycja 2
Prosimy o sprecyzowanie czy końcówka Pool, tak jak obecnie stosowane, ma być wyposażona
w 44 zagłębione otwory dla lepszej ochrony tkanek?
Odpowiedź
Zamawiający nie określił takiego parametru przy wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 3, pozycja 2
Prosimy o sprecyzowanie czy końcówka Pool, tak jak obecnie stosowane, ma być widoczna w
rtg?
Odpowiedź
Zamawiający nie określił takiego parametru przy wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 3, pozycja 4
Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek, tak jak w obecnie
stosowanym worku, ma posiadać port do pobierania próbek moczu z przeźroczystym
okienkiem podglądu do podglądu obecności moczu i kontroli procesu pobierania próbki?
Odpowiedź
Zamawiający nie określił takiego parametru przy wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 3, pozycja 5
Prosimy o sprecyzowanie czy worek do zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać
port do pobierania próbek moczu z przeźroczystym okienkiem podglądu do podglądu
obecności moczu i kontroli procesu pobierania próbki?
Odpowiedź
Zamawiający nie określił takiego parametru przy wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 3, pozycja 6
Prosimy o doprecyzowanie czy port do pobierania próbek moczu, tak jak w obecnie
stosowanym zestawie do godzinowej zbiórki moczu, ma być bezigłowy z przeźroczystym
okienkiem podglądu do podglądu obecności moczu i kontroli procesu pobierania próbki?
Odpowiedź
Zamawiający nie określił takiego parametru przy wymaganiach zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 22 dotyczy zadania 4 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji dla dorosłych
składającego się z maski, nebulizatora i drenu, w którym nebulizator służy do deponowania
leków w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74%
cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3
mikrona, nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, o stożkowej podstawie
minimalizującej stratę leku, działający w pozycji pionowej i poziomej, z szybkozłączem 22 F
kompatybilnym z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, mikrobiologicznie
czysty?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu
Pytanie nr 23 dotyczy zadania 4 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji dla dorosłych
składającego się z ustnika, nebulizatora i drenu, w którym nebulizator służy do deponowania
leków w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74%
cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3
mikrona, nebulizator o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, o stożkowej podstawie
minimalizującej stratę leku, działający w pozycji pionowej i poziomej, z szybkozłączem 22 F
kompatybilnym z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, mikrobiologicznie
czysty?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu
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Pytanie nr 24 – dotyczy zadania 4 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pediatrycznego zestawu do nebulizacji
składającego się z maski aerozolowej, nebulizatora i drenu o dł. 2,1m o przekroju gwiazdkowym
ze standardowym złączem, w którym nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i
oskrzelach, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu
tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona, nebulizator
o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, o stożkowej podstawie minimalizującej stratę leku,
działający w pozycji pionowej i poziomej, z szybkozłączem 22 F kompatybilnym z maskami do
nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, mikrobiologicznie czysty?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Pytanie nr 25 dotyczy zadania 4 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych,
z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i
ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania, w
rozmiarze : 1 ( <5kg), z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej
objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na
opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na
baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla
zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu oraz BPA, w opakowaniu folia-papier?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Pytanie nr 26 dotyczy zadania 4 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych,
sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym
nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas
zakładania, w rozmiarze : 1,5 ( <5-10kg), z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta,
rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia
mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z
identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania
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maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu oraz BPA, w opakowaniu foliapapier?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w
zapytaniu

Zatwierdzam:
Dyrektor ds. medycznych
Anna Kubicka
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