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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, zestawów do
odsysania zamkniętego oraz filtrów antybakteryjnych, antywirusowych, obwodów oddechowych, łączników
oraz cewników Foleya – Zp/56/PN-51/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 3 i 4 dopuści filtr o skuteczności filtracji 99,9999%? Odp. Zamawiający
dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli
wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.
Odp. Zamawiający przyjmie oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy
kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w
postępowaniu złożono jedną ofertę. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone
wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku
pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 1
poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną do długotrwałej intubacji z mankietem w kształcie walca,
posiadającą wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła z
przymocowanym kapturkiem, z dodatkowym łącznikiem do podłączenia do urządzeń ssących, z otworem
Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, balonik kontrolny wskazujący
na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samoczynnie zamykającym się otworem z
oznaczeniem średnicy rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe
oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu oraz na łączniku 15mm, linia
rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość
intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm
co 0,5 mm. Odp. Zamawiający wymaga mankietu w kształcie stożka.
poz. 4
Czy Zamawiający wymaga, aby linia rtg była na całej długości rurki? Odp. Zamawiający dopuszcza, nie
wymaga.

Czy Zamawiający wymaga znaczników rtg pod mankietem tchawicznym i pod mankietem oskrzelowym? Odp.
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga łączników z zaciskami na obydwu ramionach? Odp. Zamawiający dopuszcza, nie
wymaga.
poz. 5
Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej? Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej? Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
poz.7
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dla dzieci z nietraumatyzującym cewnikiem,
elastycznym, z otworem centralnym oraz dwoma bocznymi? Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia
pozostałe warunki SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dla dzieci z mechaniczną zastawką dostępu do
cennika pacjenta? Odp. Zamawiający dopuszcza z obrotową, mechaniczną zastawką dostępu do cewnika
pacjenta, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.
poz. 8.
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o innym,
wygodnym i bezpiecznym kącie? Odp. Zamawiający wymaga kąta 120°.
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z mechaniczną zastawką dostępu do cennika
pacjenta? Odp. Zamawiający dopuszcza z obrotową, mechaniczną zastawką dostępu do cewnika pacjenta,
jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 2
poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów o wydajności nawilżania po 24
godzinach wynoszącą 30.11 mgH2O/L przy Vt= 250ml. Pozostałe parametry zgodne z siwz. Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
poz.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów najwyższej jakości z
potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13 o skuteczności filtracji 99,99999%. Pozostałe
parametry zgodne z siwz. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
poz.4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów najwyższej jakości
z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13 o skuteczności filtracji 99,99999%. Pozostałe
parametry zgodne z siwz. Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu parametrów wydajności
nawilżenia min. 34mg H2O/litr i spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.
poz.6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania łączników o długości przestrzeni martwej
regulowanej w zakresie 9-15cm. Pozostałe parametry zgodne z siwz. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
poz.11-12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów o długości rur 180cm
i nieobrotowym trójnikiem. Pozostałe parametry zgodne z siwz. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga dla poz. 11 obwodów o długości min. 200 cm z trójnikiem obrotowym oraz dla
poz. 12 obwodów o długości min. 300 cm z trójnikiem obrotowym.

