Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
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Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38
ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1-4
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem doposażenia na
czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system do odsysania, producent brytyjski?
Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię
produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i
nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się tym, że
wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu
drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny, dostosowany 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. Kompatybilne z wkładami pojemniki wielorazowe charakteryzują się brakiem
dodatkowych przyłączeń. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu do odsysania producenta brytyjskiego, który posiada
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą że drobnoustroje typu bakterie
E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h. System charakteryzuje się tym, że wkłady
posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.
Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny, dostosowany 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. Kompatybilne z wkładami pojemniki wielorazowe charakteryzują się brakiem
dodatkowych przyłączeń, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
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