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                                               Znak Sprawy: ZP/220/72/22                            
Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 1
Wykonawca nr 1 
Zadanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych w rozmiarze 39x14 cm pakowanych po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanych podkładów.

Wykonawca nr 2
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik do witrektomii o następujących parametrach: barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, ampułkostrzykawka 0.7 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego barwnika.

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, ampułkostrzykawka 0.7 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego barwnika.

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce o pojemności 1.5 ml za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego barwnika.

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0.05% w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego barwnika.

Wykonawca nr 3
Dotyczy : ZP/220/72/22 zadanie 11 pozycja 1,2 termin składania ofert: 28.11.2022

1. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 zadanie 11 dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% lub 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml 
z przeliczeniem zamawianej ilości z z systemem Luer Slip, Luer Lock bez działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów o opisanym składzie. Produkty opisane przez Wykonawcę Zamawiający już zakupuje w ramach nowej umowy przetargowej ZP/221/215/22 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z zadania 11 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje o produkcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie produktów i tworzenie z nich odrębnych zadań.

Wykonawca nr 4 
Dotyczy: ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 1
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Skład:
Ilość
- Półprzezroczysta dwukomorowa taca z podziałką 21x14x4,5cm
1
- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm
1
- Skalpel jednorazowy, rozmiar 11, sterylny
1
- Nożyczki Iris 11cm, matalowe
1
- Pean prosty 14cm, metalowe
1
- Kompresy gazowe 5x5cm, 17n, 8w
2
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w
6
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z perforacją i Aem                                           przylepnym o średnicy 6cm
1
- Pęseta plastikowa zielona 13cm
1
- Tupfer gazowy 30/30 
5
- Opatrunek foliowy do zabezpieczania wkłuć centralnych 10x12cm (w oddzielnym opakowaniu)
1
- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu)
1
- Strzykawka 20ml (w oddzielnym opakowaniu)
1
- Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G  (w oddzielnym opakowaniu)
1
- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu)
1
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M (w oddzielnym opakowaniu)
2
- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm
1
Wszystkie składniki poza rękawicami owinięte w serwetę Hospidrape, całość umieszczona w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o opisanym składzie.
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Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
Skład:
Ilość
- Taca niebieska 13,5 x 27 x 2,5cm
1
- Igłotrzymacz Mayo-Hegar 14cm, metalowy
1
- Nożyczki Iris 11cm zagięte, metalowe
1
- Pęseta Adsona 12cm (bez ząbków), metalowa
1
- Osłona ostrza (ochrona końcówki) 2cm
2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w
5
- Serweta podfoliowana Hospidrape 45x75cm
1
- Serweta  dwuwarstwowa 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm
1


Wszystkie komponenty owinięte w serwetę Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu o opisanym składzie. Wymogiem Zamawiającego jest aby zestaw bezwzględnie zawierał imadło o długości 20 cm
Wykonawca nr 5 

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 1 dopuści gaz SF6 bez opaski dla pacjenta, przy zachowaniu pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 2 dopuści gaz C3F8 bez opaski dla pacjenta,  przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 6
Dotyczy zadania nr  2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą sterylizowaną radiacyjnie do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta ). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej wody do nawilżania tlenu.                      
                                              
                                                                                                  Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR


