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WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargowym
o wartości netto poniżej progu minimalnego ustawy PZP na: Dostawy wyrobów medycznych
ujęte w 7 zadaniach asortymentowych” – znak sprawy NZ/10/D/Pu/A/2021.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, udostępnia poniżej treść zapytań do Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej
”IWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
Pakiet nr 2 poz 1
Czy Zamawiający dopuści filtr 24-godzinny z membraną 1,2 noworodkowy o małej objętości
wypełnienia 0,5ml łącznie z drenami? Długość drenów 5cm i 23cm , wytrzymałość na ciśnienie 2bary.
Odpowiedź; Zgodnie z IWZ
Pytanie nr 2

Zadanie 7, pozycja 1.5, 1.6, 1.7
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie
nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad
używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer
serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na
oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad
skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
Odpowiedź; Zgodnie z IWZ
Pytanie nr 3

Zadanie 7,pozycja 1
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej
konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego
producenta o następujących cechach:
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega
mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki,
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rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy,
ponieważ obrotowy jest cały wkład,
w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować
króciec w stronę pacjenta.
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed
zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci
pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po
uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo
sprasowane, szeroki otwór w pokrywie do pobierania próbek i do zasypywania proszkiem
żelującym. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000ml, 2000 ml, 3000ml.
Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia
ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w
temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.
Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki ( kanistry
o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, oraz uchwyty, w przypadku
wybrania naszej oferty.
Odpowiedź; Zgodnie z IWZ
Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności
do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga złożenia grupy kapitałowej
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:, zostało umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego
Zamawiający
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