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Płock, dnia 12.02.2015 r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: zakupu sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2015 dla SPZOZ WSPRiTS
w Płocku, oznaczone znakiem: TZPiZI-ZO.250/04/D/15.

Zamawiający zawiadamiam, że w dniu 11.02.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego dotyczący:

Pytania od Wykonawcy:
Zadanie 1

Pozycja 1-8
Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o powierzchni zmrożonej,
z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi zapobiegającym zassaniu śluzówki,
posiadające barwne i numeryczne oznakowanie cewnika na konektorze?
Odpowiedź.
Nie ale Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych przedstawione w pytaniu
jeżeli zostaną zaoferowane.

Pozycja 53
Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z PTFE widoczne w usg rozmiar 24GxO,7 o długości 19mm, o
max. przepływie 13ml/min, zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?
Odpowiedź.
Nie ale Zamawiający dopuści kaniule przedstawione w pytaniu jeżeli zostaną zaoferowane.

Pozycja 58,59,60
Czy Zamawiający ma na myśli kaniule bezpieczne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, posiadające
osłonkę która po aktywacji całkowicie chowa igłę wewnątrz mechanizmu zabezpieczającego minimalizując
ryzyko zadrapania się oraz rozprysku krwi podczas aktywacji, igła' zostaje bezpiecznie schowana w
plastikowej osłonce o gładkich krawędziach.
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający miał na myśli kaniule opisane w pytaniu.

Pozycja 89-91
Prosimy o dopuszczenie czerwonych pojemników na zużyte igły i odpady medyczne zgodnie z Ustawą o
odpadach z dnia 14.12.2012 r oraz aktualnym rozporządzeniem.
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający dopuszcza pojemniki zgodne z ustawą o odpadach.
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Pozycja 99
Czy Zamawiający wymaga masek krtaniowych jednorazowego użytku z mankietem powietrznym,
ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H20 dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu
wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych , z luźnym niewbudowanym drenem do
napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne
oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający
wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum
14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5. Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z
wbudowaną blokadą zgryzu . Maska posiadająca uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia
ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu.
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający wymaga masek krtaniowych jednorazowego użytku z mankietem powietrznym,
ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H20 dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu
wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych , z luźnym niewbudowanym drenem do
napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne
oddalenie drenu od zębów pacjenta, jednak nie wymaga dodatkowo wbudowanego kanału
gastrycznego umożliwiającego wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary
sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5. Maska o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni
krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu . Maska posiadająca uchwyt pomocniczy
pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po
założeniu.

Pozycja 110
Czy Zamawiający ma na myśli zestaw położniczy przeznaczony typowo do użytkowania w Ratownictwie
Medycznym składający się z 3 pakietów:
Pakiet A zawiera:
- 2 pary sterylnych rękawiczek
- 1 sterylny podkład
- 1 sterylna serwetka wierzchnia
- 2 sterylne ręczniki do rąk.
Pakiet B zawiera:
- 4 sterylne tampony
- 1 sterylna gruszka
- 2 sterylne klemy pępowinowe
- 2 sterylne zapasowe zaciski
- 1 para starylnych nożyczek
Pakiet C zawiera:
- 1 sterylna wyściółka
- 2 antyseptyczne rękawiczki
- 1 kocyk dla noworodka
- 1 pieluszka
- 1 plastikowa torba na łożysko.
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający miał na myśli zestaw położniczy opisany w pytaniu.

Zadanie 2

Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych pakowanych a'200szt z odpowiednim
przeliczeniem ilości tj. 500 opakowań a' 200szt.
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawiczki w pytaniu.

Zadanie 3
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Pozycja 1
Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę w rozmiarze 48mmx 34mm?
Odpowiedź.
Nie. Zamawiający miał na myśli rozmiar elektrody 57mmx34mm.
Pozycja 2
Czy Zamawiający oczekuje elektrod ze stykiem chlorosrebrowy (Agi AgCl) ze złączem zatrzaskowym,
podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka") o średnicy 35mm?
Odpowiedź
Tak Zamawiający oczekuje takich elektrod.
Pozycja 3
Czy Zamawiający ma na myśli 10 par elektrod czy 10 szt elektrod czyli 5 par po 2 sztuki.
Odpowiedź
Zamawiający miał na myśli 10 opakowań elektrod (2 sztuki w opakowaniu).
Pozycja 4
Czy Zamawiający ma na myśli 15 par elektrod?
Odpowiedź
Zamawiający miał na myśli 15 opakowań elektrod (2 sztuki w opakowaniu).
Pozycja 3,4
Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych elektrod zalecanych przez producenta defibrylatora?
Odpowiedź
Tak.

Zadanie 4

Pozycja 3
Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do drukarki w defibrylatorze Lifepak 12 zalecanego przez
producenta urządzenia.
Odpowiedź
Tak.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.wspritsplock.pl.
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