
     Wodzisław Śląski 29.01.2018 
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838 

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu 

„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku“ 
nr sprawy 5/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 02, pozycja 1,3
Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 30 specyfikuje wyłącznie system do odsysania 
jednego, konkretnego wytwórcy (Serres), prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązań równoważnych
(zgodnie z Art. 29 ust. 3), pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki 
wielorazowe. Jednocześnie zauważamy, że dopuszczenie rozwiązań równoważnych, z jednoczesnym 
wymogiem dostarczenia „zamienników pasujących do oryginalnych pojemników wielorazowych ssaka 
Serres” ma charakter jedynie pozorny, gdyż nie istnieją takowe zamienniki, ze względu na fakt, że każdy 
system, dla wymogów bezpieczeństwa, opiera się na pełnej kompatybilności kanistra i wkładu, którą może 
zapewnić jedynie produkt pochodzący od jednego producenta, zabezpieczony dodatkowo poprzez patenty, 
które chronią dany produkt przed nielegalnymi podróbkami.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści system charakteryzujący
się cechami:
 wkłady i kanistry mają kształt okrągły, co jest bez znaczenia w przypadku działania systemu 

w oparciu o centralną próżnię, jak i większość ssaków medycznych.
 kanistry (pojemniki wielokrotnego użytku) bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów 

jednorazowych), kanistry można sterylizować w temp.121°;
 zaczep w kanistrach jest kompatybilny z zawieszkami zamontowanymi w placówce Zamawiającego;
 wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 

podłączeniu drenów;
 króciec pacjenta jest uniwersalny, kątowy, gładki, zwężający się, kompatybilny z drenami o różnej 

średnicy; 
 wkłady wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem;
 wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania;

Umożliwi to zaoferowanie systemu najnowocześniejszego 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 (potwierdzone 
badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 
10.2015r,)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pakiet 02, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren o śr.. 5,6 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.


