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Lp. Pltanie Odpowiedź
l Pakiet 37 poz. 6,

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków
spełniających wymagania SIWZ o średnicy otworu 15-90 mm

(do przycięcia)?

Zamaw ia1 ący d optt szcza

z postanowienia umowy
Prosimyw§6ust. 1 a), l b) i ust. 2) o zmianę zapisów

dotyczących kar umownych i zamiast naliczania kar od

wysokości kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3 na naliczanie kar
umownych od niezrealizowanej części umowy.

Zgod e z SWZ

3 Pakiet 64
Czy Zamawlający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do
zaworów o długości 20 cm, średnica 5/12 mm

zsodnie z swz

4 Pakiet 64
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do
zaworów o długości 15,5 cm, średnica 5/10 mm,

Zgodnie z SWZ

5 Pakiet 64
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o śr.

cewnika 2,4 mm, długość narzędzia ż40 cm, rękojeść skalowana
co l0 mm.

Zgodnie z SWZ

6 Pakiet 64
Czy Zamawiający w pozycj i 9 dopuści zaoferowanie igieł o
średnicy osłonki 2,4 mm, śr,O5mm długość igły 4mm lub 6mm.

Zgodnie z SWZ

7 Pakiet ó4. Poz.7,2.Czy Zamawiający wĘch pozycjach
oczekuje kleszczy jednorazowych czy wielorazowych?

Zamaw iający oczekuje jednotazowych

8 Pakiet 64. Poz.4. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek
zwierający,.
-dwustronna szczotka do kanałów o długości 230 cm, średnica
szczolki 616 mm, śr. cewnika 1,7 mm

Zgodnie z SWZ



-dwustronna szczotka do zaworów o długości 20 cm, średnica
szczotki 511,2 mm?

9 Pakiet 64. Poz, 5, Czy Zamav,tiający dopuści kleszcze w osłonce
z polie§lenu, pokrytej substancją hydrofilną bezpieczną dIa

kanału endoskopu?

Zgodnie z SWZ

l0 Pakiet 64, Poz.7. Czy Zamawiający dopuści pułapkę, z której
wszystkie komory rłyjmowane są jednocześnie?

Zgodnie z SWZ

11 Pakiet 64. Poz, 9, Czy Zamavłiający dopuści igły w osłonce 2,4

mm, o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm? Pozostałe parametry zgodne
zSWZ

Zamawialący dopuści igĘ o średnicy
0,8 mm, nie dopuszcza 0,6 mm

1ż Pakiet żż:
Prosimy zamawiającego o wskazanie po jakim czasie test

powinien dac jedn oznaczny zatówno dodatnijak iujemny wynik.
Na rynku polskim dostępne są zarówno bĘskawiczne testy
dające wynik w 5 minut, testy dające rłynik w kilkadziesiąt
minut oraz takie, któIe mogą ostateczny rłynik wskazać dopiero
po uplylvie k iIkudziesięciu godzin.

Zamawiający wymaga: wvnik
pałt]4ryly: 1- 15 min. wynik
negałwny: 15 minut
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