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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych, znak 

PN/20/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów 

medycznych, znak PN/20/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 25.09.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy 
o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu XXXVI: Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i 
pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania sys-
tem do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego do-
posażenia Zamawiającego (na koszt Dostawcy) w niezbędne oprzyrządowanie, 
kompatybilne z zaoferowanymi wkładami? Zgoda zamawiającego umożliwi za-
oferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowa-
ną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i kanistrów (co jest potwier-
dzone badaniami laboratoryjnymi), który spełnia zalecenia Ministra zdrowia w 
sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie ma-
teriałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bez-
pieczeństwem użytkowania oraz następującymi cechami: 
Pozycja 1 – wkłady workowe jednorazowego użytku, mają pojemność 1000 ml, 
2000 ml, i 3000 ml, i posiadają trwale zintegrowaną pokrywę o okrągłym kształ-
cie, wyposażoną w dwa króćce: pacjenta oraz próżnię (aby ograniczyć liczbę 
miejsc potencjalnego wycieku), oraz szeroki port do pobierania próbek i/lub 
wsypywania proszku żelującego, kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi 
oraz oprzyrządowaniem typu Vacsax. Króciec pacjenta nie jest obrotowy, ponie-
waż obrotowy jest cały wkład (próżnia jest podłączana do wkładu, a nie do kani-
stra). Króćce przyłączeniowe mają różne średnice i kształty, co skutecznie zapo-
biega omyłkowemu podłączeniu drenów. Zabezpieczenie zwrotne przed cofa-
niem się wydzieliny do pacjenta (w postaci zatyczki do zabezpieczenia portu pa-
cjenta po zakończeniu ssania), oraz uchwyty w postaci pętli do wygodnego de-
montażu. 
Pozycja 2 
Pojemniki wielorazowego użytku, kompatybilne z zaoferowanymi wkładami, ze ska-
lą pomiarową, o okrągłym kształcie, mają pojemność 1000 ml, 2000 ml, i 3000 ml. 
Nie posiadają króćca obrotowego typu schodkowego – wszystkie potrzebne przyłą-



cza (próżnia, pacjent) znajdują się na wkładzie. Pojemniki są przystosowane do za-
wieszania na aparatach anestezjologicznych – posiadają zintegrowany zaczep. 
Pozycja 4 
Jednorazowy dren o długości 28 cm do połączeń kaskadowych wkładów oferowa-
nych w pozycji 1, bez łącznika kątowego schodkowego. 
Pozycja 7 
Prosimy o wyłączenie pozycji 7 z pakietu, ponieważ nie ma związku merytorycz-
nego z podstawowym przedmiotem zamówienia w tym pakiecie. 
Wyłączenie tej pozycji z pakietu pozwoli Zamawiającemu uzyskać przynajmniej 
dwie konkurencyjne oferty na różniące się systemy do odsysania, co zwykle po-
woduje obniżenie kosztów zakupu przez Zamawiającego. 
Pozycja 9 
Wózek jezdny na 5 kółkach, o wysokości 75 cm, z uchwytem na 4 pojemniki wie-
lorazowego użytku oferowane w pozycji 2. 
Pozostałe jak w SIWZ. 
2. Dot. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia 
dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie nale-
żącego do żadnej grupy kapitałowej? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.09.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.09.2018 r. Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień 
na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający informuje, że w zakresie wymaganych dokumentów będzie 
stosował przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz opinie prawne wydane przez Urząd Zamówień 
Publicznych. 

 


