
     Wodzisław Śląski 21.05.2018 
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, 
materiałów ortopedycznych, 

preparatów do mycia basenów “ 
nr sprawy 18/ZP/18

L.dz. TP/                      /18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 

informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści w  Pakiecie nr 01 poz.1 i poz.2, równoważny  system do odsysania wydzielin
ustrojowych do opisanego w pakiecie? Poz.1 - wkłady workowe jednorazowe 1000ml do ssaka Boscarol OB
1000/2012 poz.2 pojemniki wielorazowe 1000ml na wkłady workowe kompatybilne z poz.1? Dostarczymy
nieodpłatnie pojemniki wielorazowe 1000ml do tylu ssaków Boscarol OB. 1000/2012 ile Zamawiający ma
w  użytkowaniu.  Proponowany  przez  naszą  firmę  system  do  odsysania  spełnia  takie  same  standardy
jakościowe  co  opisany  w  SIWZ  system.  Dopuszczenie  asortymentu  o  zbliżonych  parametrach  nie
spowoduje  obniżenia  standardów  jakościowych  a  umożliwi  zdrową  konkurencję  i  pozwoli  wybrać
Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję. Proponowany system jest znany w placówce, bo jest zamawiany z
innego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mobilne ssaki Boscarol posiadają mocowania w które stabilnie 
można zamontować tylko oryginalne pojemniki co jest ważne w użytkowaniu przez pogotowie ratunkowe.

2. Pytanie do pakietu 3 materiały do wertebroplastyki:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki o następującej charakterystyce:
Zestaw  umożliwiający  przezskórne,  przeznasadowe  uzupełnienie  ubytku  masy  kostnej  trzonu  kręgowego
cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów 
- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym
pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;
- W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.40 cm),
zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3),
różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
-  Cement  o  optymalnej  gęstości,  zawierający  środek  cieniujący  –  30% siarczanu  baru,  zapewniający  czas
wiązania/twardnienia do 15 min po wymieszaniu składników;

Komplet: urządzenie mieszająco- podające, 2 igły,  miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny  
ze środkiem cieniującym – 20g.

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego
cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym
pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;

- Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;



- W zestawie powinien znajdować się elastyczny przewód łączący podajnik z igłą;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3),

różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte
(bezpieczne);

- Cement  o  podwyższonej  gęstości  (po  wymieszaniu  konsystencja  „ciastoliny”),  zawierający  środek
cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu
składników;

Komplet: urządzenie mieszająco-podające, 2 igły, elastyczny przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze
środkiem cieniującym – 20g.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

3. Pytania do pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system, którego producent nie podaje mocy w watach ani głośności
urządzenia,  pracujące przy napięciu zasilania 12V (zasilany 8 bateriami AA)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie do pakietu  06-dreny do artropompy
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  drenów  jednorazowych  do  pompy  artroskopowej,
pakowanych  jednostkowo,  sterylnie  (dreny  jednorazowe,  napływowe  i  odpływowe)  wraz  z  użyczeniem
nieodpłatnym pompy na czas trwania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 15 poz. 2: prosimy o dopuszczenie pudełka do liczenia igieł nie będącego wyrobem medycznym tj.
objętego 23% stawką VAT.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu (zmiękczającego
i  płuczącego)  przeznaczonego  do  termicznego  przygotowania  do  ponownego  użycia  kaczek,  basenów  itp.
Produkt zawiera: stabilizatory twardości, inhibitory korozji, kwasy organiczne (kwas cytrynowy), wartość pH
koncentratu: ok. 1.3. Oferowany przez nas preparat należy stosować w stężeniu użytkowym 0,1-0,3%, tzn. 1-3
gram na 1 litr wody. Preparat w płynie w opakowaniach 5 kg. Produkt zapobiega powstawaniu osadów i usuwa
już powstałe. Gęstość ok. 1,08 g/cm 3 (20 stop. C) Wyrób medyczny. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem


