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Pytania i odpowiedzi

  Dotyczy:  postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę

materiałów   medycznych jednorazowego użytku   dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki  Zdrowotnej  w  Sokołowie  Podlaskim  ogłoszonego  w  BZP  dnia  29.07.2021   2021/BZP

00130388/01 

Pytanie 1   Zadanie nr 4 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w

silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją

neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika

retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą

światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni.

W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem

zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające

wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2   Zadanie nr 4 pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o

pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta,

tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem

lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3

sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3   Zadanie nr 10 pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści szkiełka z matowym polem do opisu? Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4   Zadanie nr 1 pozycja 1   

1.Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z prostym łącznikiem 15 mm i nazwą producenta

wyłącznie na opakowaniu jednostkowym, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.



2.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „mankiet wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie

obniżonej przepuszczalności dla podtlenku azotu”?

Odpowiedz:Zgodnie z SWZ.

3.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „oznaczenie rodzaju i średnicy mankietu na baloniku”?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 5   Zadanie nr 4 pozycja 1   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o

następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem

retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do

napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką

jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym

neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedz:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6   Zadanie nr 4 pozycja 2   

Czy Zamawiający dopuści worki kompatybilne z zestawem o pojemności 1500 ml, skalowane co

100 ml, spełniające pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedz:Zgodnie z SWZ.


		2021-08-03T13:57:53+0200




