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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/04/2021 pn. „dostawa sprzętu 
jednorazowego i wielokrotnego użytku –tlenoterapia”    dla  SPZOZ Sanok  
 
 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść 
wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z wyjaśnieniami: 

 
 
 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 1 
Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści hełm wyposażony w uszczelniony port dostępu do pacjenta 
umożliwiający prowadzenie rutynowych czynności pielęgnacyjnych w miejsce zamka 
błyskawicznego?   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 1 
Prosimy o dopuszczenie hełmu z 4 portami (2 osadzone na sztywnym pierścieniu 
obejmującym hełm, 2 umieszczone w czaszy hełmu).  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr 1 
Prosimy o dopuszczenie hełmu bez możliwości dostarczenia nebulizatorów lub 
dookreślenie w jaki sposób nebulizacja ma być prowadzona, aby uniknąć kontaktu leku 
z oczami pacjenta. .  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu dwuramiennego o dł. 2m 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
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* Pytanie nr 6 -  dot. pakietu nr 1 
Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją 
przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy oporne na leczenie, 
grzyby, wirusy i pleśnie) jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu 
jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę również czas pandemii i nakładające 
się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuj aby 
oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów 
srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, które zwłaszcza w pkt 3 (zamek 
błyskawiczny o kącie otwarcia 240O) umożliwia czasową rezygnację z wentylacji NIV 
przy pomocy hełmu przy równoczesnym zastosowaniu innych form wspomagania 
oddechu (np. podczas posiłków doustnych lub odzwyczajania od wentylacji NIV) bez 
konieczności zdejmowania go. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie nie daje 
takiej możliwości. 

 

 
 

Z poważaniem 


