Katowice, dn. 25.05.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego
Nr sprawy : ZP-11-046BN
W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1
pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz. 759 z póź.
zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1- Pakiet Nr 1
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od kaniuli w rozmiarze 22Gx45mm ponieważ według
naszej wiedzy kaniula w takim rozmiarze nie istnieje.
Odp. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, wymagana długość wynosi 22Gx25mm (+/-1)
Pytanie 2- Pakiet Nr 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie końca igły ma chronić
przed zakłuciem i zachlapaniem ( ekspozycja śluzówkowo skórna)?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 3- Pakiet Nr 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port boczny ma być zamykany zatyczką samo
domykającą się, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia zakażenia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 - Pakiet Nr 1 poz. 1
Z uwagi iż zatyczka „ samodomykająca” charakteryzuje się także możliwością przypadkowego
smootwierania- co w konsekwencji stwarza zagrożenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego portuprosimy o doprecyzowanie- czy Zamawiający oczekuje mechanizmu samootwierającego (samo
domykającego się), czy też dopuszcza zatyczkę, która będzie bezpieczna dla pacjenta i zagwarantuje
dotykalność (otwieralność) tylko w przypadku świadomego działania pielęgniarki eliminując tym
samym zarówno możliwość samo domknięcia a zwłaszcza niebezpieczeństwa przypadkowego samo
otwarcia?
Prosimy o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem uniemożliwiającym samo otwarcie się portu
Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.
Pytanie 5 - Pakiet Nr2 poz. 1 „Kaniule dożylne”
Koreczek portu dzięki posiadanemu mechanizmowi szczelnego zamknięcia, uniemożliwiającego
samoistne otwarcie się portu w istotny sposób ogranicza ryzyko zakażenia wynikające z
przypadkowego otwarcia się koreczka.
Prosimy o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem uniemożliwiającym przypadkowe sammootwarcie się
Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku Nr 4, Pakiet 4- Igły do portów- pkt. 2, ostatnia
pozycja:
jest 20Gx25mm powinno być 22Gx25mm
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