SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”
im. Klary Jelskiej
UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE
tel. (018) 20 150 45,
e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

fax. (018) 20 146 32

REGON 0295171

NIP: 736-14-54-134
A.ZP-271-12/20

Zakopane 2020-07-23
WSZYSCY

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego
Chorób Płuc w Zakopanem.
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1, Pakiet nr 7 poz. 1
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy,
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd
posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze
wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką,
przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części
przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren,
dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany
tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2,
powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ (komora kroplowa wolna od PCV)
Pytanie 2, Pakiet nr 7 poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości
wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi
zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp.: Nie, komora kroplowa wolna od PCV.
Pytanie 3, Pakiet nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym,
bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z
tworzywa sztucznego?
Odp.: Nie.
Pytanie 4, Pakiet nr 7 poz. 1
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak
zawartości ftalanów?
Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.
Pytanie nr 5, Pakiet nr 7 poz. 1
Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści
finansowych?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
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