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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/106/2017/3                                                                19.01.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/106/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Zamawiający informuje, że udzielając wyjaśnieniem i zmianą treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia znak: EP/220/106/2017/2 z dnia 18.01.2018r. odpowiedzi: 
- na pytanie 5 w zestawie 20, dotyczące poz. 2 w zadaniu nr 64, 

- na pytanie 5 w zestawie 31, dotyczące poz. 2 w zadaniu nr 25, 
- na pytanie 6 w zestawie 31, dotyczące poz. 3 w zadaniu nr 25, 

- na pytanie 7 w zestawie 31, dotyczące poz. 4 w zadaniu nr 25, 

popełnił omyłkę w zakresie udzielonej odpowiedzi. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia odpowiedzi na w/w pytania: z „Zamawiający 
dopuszcza powyższe” na „Zamawiający nie wyraża zgody”, tj.:  

 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 20 
 

Dotyczy zadania nr 64, poz. 2 

 

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych firmy PORTEX – Rurka intubacyjna z wbudowanym przewodem do 

odsysania czyli drenażu przestrzeni podgłośniowej,  z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal w kształcie stożka 

(serca) posiadająca strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy, przezroczysta, ustno/nosowa, oznaczenie 
rozmiaru rurki na korpusie i na baloniku kontrolnym, dodatkowo oznaczenie średnicy mankietu na baloniku 

kontrolnym, łącznik 15 mm jasnoniebieski. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik rtg na całej długości. 
Rurka poprzez specjalną budowę mankietu zmniejsza mikroaspirację. W rozmiarach 7,0 – 9,0 mm zamawiane w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 31 
 

Dotyczy zadania nr 25, poz. 2 

 

Prosimy do dopuszczenie  filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999%, p/wirusowej 

99,98%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata 
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wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 21 ml, opory 
przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga: 14 g, filtr  ze 

złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 

 

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 25, poz. 3 

 

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999%, p/wirusowej 

99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne 
hydrofobowe, przestrzeń martwa: 34 ml, opory przepływu 2,2 cm H2O przy przepływie 60 l/min, objętość  

oddechowa Vt 120-750 ml, waga: 17 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką 

na uwięzi. 
 

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 25, poz. 4 

 

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności 
przeciwbakteryjnej  99,9999%, p/wirusowej 99,999%, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 35 

ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min (1,9 cm H2O przy przepływie 60 l/min), objętość  

oddechowa Vt 120-1000 ml, waga:  16 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z 
zatyczką na uwięzi. 

 

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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