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Wrocław, 26.03.2019 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-69/2019 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 
 

 
 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętów 
neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej zgodnie z 
art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

Zapytanie nr 1  
Dotyczy pakietu nr 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego 
na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 2 pozycja nr 2. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko 
jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda 
Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie 
miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala. 
Układ oddechowy charakteryzujący się powłoką z jonami srebra jest określony przez producenta jako 14 
dniowy. Jednak pozostałe elementy takie jak generator, komora nawilżacza, które są częścią układu 
oddechowego nie posiadają takiej powłoki i z założenia są 7 dniowe. 
Każdy układ oddechowy, nawet ten zawierający jony srebra, zgodnie z przepisami może być używany po 
otwarciu tylko 7 dni. Informuje o tym symbol przekreślonej cyfry 2 (wyrób jednorazowy). Wymóg zawartości 
jonów srebra jest tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym nie mającym medycznego uzasadnienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza układy oddechowe pacjenta  bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na 
działaniu jonów srebra w pakiecie nr 2 pozycja nr 2. 
   
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
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