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

W nviązku z wniesieniem pytania przezWykonawców, Zamawiający przedstawia treśó pytania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art.284 ust, 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2Oż1 r. poz, lIż9 zpóźniejszymi zmianami).

Lp. Pl,tanie odpowiedź
1 Dotycąv przedmiotu zamówienia - pakiet 66

Czy Zamawiający doptlszcza w miej sce pierwotnych parametrów
w pakiecie 66 pozycja I Zestavł do pilnej konikotomii do
wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: ż idty
wprowadzające: z koszulką i bęz, Strzykawkę, Skalpel,
Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do
wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe ńącze
15mm. Cewnik o śr. wewn. 4mm dł. 4,2cm lub 6mm, dł, 7,5cm,
Taśmę tracheotomiiną.

Zamawiający dopuszcza zestaw do pilnej
konikotomii do wprowadzenia techniką
Seldingera zawier ający : 2 igĘ
wprowadzające: z koszulką i bez,
Strzykawkę, Skalpel, Prowadnice,
Zal<r ryw iony r o zszęr zacz, C ewn ik(rurkę)
do wentylacj i- radiocieniuj ący wypos ażony
w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr.

wewn.4mm dł, 4,2cm
2 Pakiet 56,pozycja2

Czy Zanawiający może odstąpić od wynogu, aby
przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej
środkiem bakterjobój czym? Ograniczenie wymogu do
środka myjącego powoduje dwukrotne obnizenie ceny
przedmiotu zamówienia.W zwtązku z tym prosimy o
dopuszczenie myj ki prostokątnej nasączonej środkiem
myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach:20 x I2 cm

Zgodnie zSWZ

J Pakiet 56,pozycja2
Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego
uzy.tkowania i komfortu, zarómo pacjenta jak i osoby
wykonującej zabiegmycia jest gramatura l00glm2. Myjka
taka jest teżbardziej wfirzymŃa. W związku zĘm, czy
Zamańający wymaga myjki wykonanej z włókniny
I00glm2 ?

Zamawiający dopuszcza. nie wymaga

4 Pakiet 56,pozycja3
Czy Zamawiający wymaga myjki suchej zawterającej
środek myjący o neutralnym pH 5,5, który aktywuje się
przy użyciu wody czy też myjki bez środka myjącego?

Zamawiający wymaga myjki bez środka
myjącego

5 Pakiet 56,pozycja3
Czy Zamawtaiący dopuści myikę w formie rękawicy?

Zmawiający dopuszcza
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