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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214000 euro na dostawę    
materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz jednoczęściowych dynamicznych stabilizatorów 
kręgosłupa lędźwiowego wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 
33140000-3 materiały medyczne ; 33183100-7 Implanty ortopedyczne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ JU 2 / 2020   Nr ogłoszenia - 770175-N-2020 z dnia 22.12.2020r.  

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. GRUPA 2A poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę z wywiniętym mankietem? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
2. GRUPA 2A poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o 

następujących parametrach: 
• zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora  

• obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem 

zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  

• zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  

• przeźroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest 

uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej  

• zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób 

zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz 

informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  

• suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu  

• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez 

uszkodzenia elementów  

• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, 

wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 

1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie 

(zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez 

konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  

• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  

• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 

• rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) 

• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
3. GRUPA 2A poz. 5 Czy Zamawiający dopuści tylko jedną maskę w zestawie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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4. GRUPA 2A poz. 5 Czy Zamawiający dopuści objętość dla dzieci 600 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
5. GRUPA 2A poz. 6 Czy Zamawiający dopuści jednoczęściową opaskę do stabilizacji rurki intubacyjnej, wykonana 

z miękkiej pianki obłożonej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem, mocowanie opaski za pomocą rzepu 
oraz samoprzylepnej tasiemki, nie powoduje odleżyn, możliwość dopasowania średnicy opaski do obwodu głowy 
pacjenta, produkt jednorazowego użytku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert                       

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 

 


