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DoĘczy postępowania: ,,zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych"

W związku z wniesieniem p)tania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treśó plania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z ań, l35 ust, 2 ustawy z dnia l1 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. zż02I r. poz. 1129 z póżniejszymi zmianami),
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Lp, Pr.tanie Odpowiedź
] Czy Zamautiający w Pakiecie 31 w pozycji le (rozmiar

9,5) dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 9,0 mm; spełniającą
pozostałe wymagania SWZ.

Zamawialący dopuszcza

2 Czy Zamawiający w Pakiecie 31 w porycji 8 dopuści
bezpieczny zestaw do punkcjiopłucnej zjedną strzykawką luer
lock 30 lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe zapisy SWZ.

Z amaw i aj ący d opl:s zcza ze
strzykawką 60 ml w zestawie

3 Czy Zamawiający w Pakiecie 31 w porycji 9 (z racj i na
zmianę dokonaną przez producenta) dopuści trzykomorowy,
sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą na
wydzielinę o pojemności 2l00 ml; z samouszczelniającym się
pońem bezigłowym (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania
próbek drenowanej treści; z mechaniczną zastawką
zabezpieczającą przed \łrysokim ciśnieniem ujemnym (bez filha);
z bezlateksowym drenem łączącym (dren bez metalowej
Sprężyny, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną
konstrukcję drenu); zestaw spełniający pozostałe wymagania
SWZ.

Zamaw ialący d,opuszcza

4 Czy Zamawiający w Pakiecie 66 dopuści zestaw do
konikotomii o składzie: specjalnie zabezpieczony skalpel, który
pozwala na wykonanie prawidłowego nacięcia więzadła
pierścienno-tarczowego bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany
tchawicy; igłę Tuohy; strzykawkę; prowadnicę
o długości 50 cm, która ułatwia wprowadzenie kaniuli do
tchawicy; rozszerzadło; zaoblony prowadnik ułatwiający
wprowadzenie kaniuli; kaniulę z silikonowanego PCW o
średnicy wewnętrznej 4 mm1. cewnik do odsysania; łącznik 15

mm; tasiemka do zamocowania kaniuli do sryi pacjenta. Zestaw
sterylny, jednorazowego uĄtku.

Zamawiający dopuszcza

lso 9001:2015



5 Pakiet 33 poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
równoważnych wkładów jednorazowych fimy Serreso
pojemności 3000 m1,2000ml i 1000ml. Wkłady posiadają filtr
przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki
przeciwprzepełnieniowej zamykającej się automatyczn ie po
napełnieniu wkładu. Wkłady bez zawartości PCV, posiadają
jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający
podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do
próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby
do§kania drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami)),
Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu. Dzięki
zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 712 - 12mm, mogą
być jednocześnie zastosowane do standardowych zabiegów jak i
zabiegów wymagających masy,wnego odsysania czy zabiegów
ońopedycznych. Zamawiaiacemu pracował iuż na tym systemie.

Zamawiający dopuszcza

6 Pakiet 33 pozycja3 : Wnosimy o dopuszczenie równoważnego
drenu łączącego, przezroa,zy stego min.dł.2, 1 m, średnica
wewnętrzna 6 mm, z jedną rozszęrzoną przezroczystą końcówką
i drugą z łącznikiem do kontroli sił ssania, sterylne,

Zamaw i aj ący clopuszc za

,7 Pakiet 33 pozycja 4: Wnosimy o dopuszczenie produktu
równoważnego tj Drenu balonowego, średnica wewnętrzna 6mm,
dłusość 30 m. poszerzenia DrzekIoiu w odstępach co 90cm.

Zamawiający dopuszcza

8 P}tanie dotyczy pakietu 64 poz. l
Czy Zamawiający kleszcze endoskopowe do gastroskopii o
dłueości l80 cm?

Zgodnie z SW Z

9 P}tanie dotyczy pakielu 64 poz, 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek gdzie szczotka do
zaworów ma długość 15,5 cm a średnica szczotek to 5/l0 mm?

Zgodnie z SWZ

10 Py,tanie doĘczy pakietu 64 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ofeńy gdzie w
pułapce brak iest możliwości wyięcia poszczególnvch komór?

Zgodnie z SWZ

11 Pytanie doĘczy pakietu 64 poz. 9
Czy Zamalłiający dopuści igłę do ostrrykiwania o średnicy igły
0,6mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SWZ
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