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Wyjaśnienia treści SIWZ 

Przetarg nieograniczony nr26/PN/2019

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści pisma PZP. podajemy 
do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami.

1. Pot, zapisów umowy §2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. 
W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania 
zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do 
zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. 
W związku z powyższym zmienia się zapis umowy §2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
3. „Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych - licząc od daty złożenia 
zamówienia e- mailem na adres............lub faxem na nr .................. w godzinach od 7.30 do 14:30. ”

2. Pot, zapisów umowy §3 ust. 3

Prosimy o dopisanie, że w cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z realizacja 
zamówienia, w tym: koszty (....) dostawy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają 
się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, 
koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o 
takiej wartości.
Odpowiedź: Brak zgody - zgodnie z projektem umowy.

3. Pot, zapisów umowy $4 ust. 5 oraz zapisów pkt. 4 Formularza ofertowego
Zamawiający zapisał, iż termin ważności nie może byś krótszy niż 12 m-cy (dot. pakietu nr 6). Ponieważ 
nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze 
specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko -  strzykawce (dot. poz. 12 i 13 pakietu nr 6), prosimy 
o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 
miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, 
przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również 
faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych 
w terminie do 3 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie 
strzykawko-probówek z pozycji: 12 i 13 w Pakiecie nr 6 z 5-cio miesięcznym terminem ważności od daty 
dostarczenia do Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w związku z powyższym dokonuje zmiany 
projektu umowy w § 4 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:’’ Wykonawca zobowiązuje się dostarczać
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asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy z terminem ważności lub gwarancji na dzień dostawy nie 
krótszym niż 5miesięcy od momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy pakietu nr 6) *- jeżeli dotyczy. "
4. Pot, zapisów umowy §5 ust. 1
Prosimy o modyfikację zapisów §5 ust. 1 w taki sposób aby, wysokość kary umownej naliczana była od 
wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić 
do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na 
korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Jednocześnie prosimy 
o zmniejszenie kary umownej do 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Kara umowna zapisana w §5ust. 1 a) nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia 
uprawnionego.
Odpowiedź: Brak zgody - zgodnie z projektem umowy.

5. Pot, warunków ocenianych w pakiecie 6
Zamawiający w kryterium oceny ofert-jakość będzie oceniał między innymi: czytelne oznakowanie skali, 
łatwość manipulacji podczas użycia, szczelność sprzętu. Są to parametry subiektywne. Dlatego zwracamy 
się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie, co tak naprawdę i w jaki sposób będzie oceniane 
(parametr -  ilość punktów).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Pot, tabeli asortymentowo-cenowei pakiet nr 6 poz. 15
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe pipet do OB. zawiera lOOszt. produktu, 
zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. 
Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom 
podczas realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym zmieniają się ilości w pakiecie 6 poz. 
14,15.
7. Pot, tabeli asortymentowo-cenowei pakiet nr 6 poz. 18
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe probówek do pobierania krwi włośniczkowej z 
palca zawiera lOOszt. produktu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie 
zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, 
zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym zmieniają się ilości w pakiecie 6 poz. 18.
8. Pot, pakietu 7, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu, z dwoma filtrami hydrofobowymi 
(w worku i komorze kolekcyjnej), ze skalą na komorze co 1 ml od 3ml do 40ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
9. Pot, pakietu 12, pozycja 2
Czy Zamawiający oczekuje staż bezlateksowych dostępnych w minimum 2 kolorach?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje staż bezlateksowych dostępnych w minimum 2 kolorach.
10. Pot, pakietu 13, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 667 
pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak.
11. Pot, pakietu 13, pozycja 6
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem 
bocznym?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
12. Pot, pakietu 13, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści żel do USG 0,5 1 z korkiem typu push - puli?
Odpowiedź: Tak.
13. Pot, pakietu 13, pozycje 15-16
Czy Zamawiający dopuści wycenę spodni / spódnic za opakowanie a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości?
Odpowiedź: Tak.
14. Pot, pakietu 13, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
15. Dot. pakietu 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne jałowe w opakowaniu foliowym?
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76. Dotyczy Pakietu nr 12, noz. 5
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, 

jednorazowego użytku -gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne 

właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji i 

mycia ciała osób, które wymagają szczególnej opieki i uwagi -  osoby hospitalizowane, przewlekle chore i 

leżące Myjka dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość 

rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla 

pacjenta sposób. Gramatura myjki lOOg/m, rozmiar 12 x 20 cm, opakowanie jednostkowe 24 sztuki? W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić 208 czy 209 opakowań 
a’24?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
11. Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o zmniejszenie kar umownych w punckei la i Ib z wysokości 3% do 0,5%. Obecny zapis jest 

rażąco wygórowany.

Odpowiedź: Brak zgody -  dotyczy niezrealizowanej części zamówienia.
78. D otyczy: pakiet 11, pożycia 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 1 i, pozycja 2 na:

,, Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego CT Motion Urlich. Sterylny wężyk pacjenta, 

długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu, zawiera ftalany"? 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienie ftalany są dopuszczone na 

rynku polskim. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie większej ilości firmom specjalizującym się 

wyłącznie w lego typu produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w 

przypadku w/w ograniczenia które może wskazywać na dopuszczenie do postępowania tylko jednego 

wykonawcy.
Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego 

jednostki szpitalne stosują zaproponowane przez nas zapisy.

Ponadto zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie 

środków pieniężnych przez Zamaw iającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

79. Dotyczy zad. 1 poz, 1-4
Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki było oznakowane kolorystycznie 
w zależności od rozmiaru strzykawki oraz aby widniała na nim informacja o braku ftalanów?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
80. Dotyczy zad. 1 noz. 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Tak.
81. Dotyczy zad. 1 poz. 7
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „strzykawka perfuzyjna”? 
Czy ma to być standardowa strzykawka do pomp infuzyjnych?
Odpowiedź: Tak.
82. Dotyczy zad. 1 noz. 22,23
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co 
umożliwia łatwą identyfikację przyrządy tuż po jego użyciu w razie jakichkolwiek komplikacji. 
Odpowiedź: Nie wymagamy.
83. Dotyczy zad. 1 poz. 22,23
Czy Zamawiający wymaga przyrządów pozbawionych ftalanów z informacją o ich braku na każdym 
pojedynczym opakowaniu przyrządu?
Odpowiedź: Nie wymagamy informacji na pojedynczym opakowaniu.

Odpowiedź: Odpowiedź: Dopuszczamy.
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84. Dotyczy zad. 5 d o z . 1-5
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu była wygrawerowana nazwa producenta oraz nr 
ostrza?
Odpowiedź: Nie wymagamy.
85. Dotyczy zad. 5 d o z . 1-5
Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali węglowej?
Odpowiedź: Nie.
86. Dotyczy zad. 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane w opakowania foliowe?

Odpowiedź: Tak.
87. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz ofertowy, punkt 7.
Prosimy Zamawiającego o zmianę punktu 7. na: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia 
niezgodnego z wykazem i podpisaną umową, zostanie on zwrócony przez Zamawiającego:
- pocztą kurierską na nasz koszt
- odbierzemy towar własnym transportem na swój koszt*.”
Prosimy o odstąpienie od wymogu podania nazwy poczty kurierskiej oraz numeru kontaktowego. Przez 
rok trwania umowy możemy zakończyć współpracę z obecną firmą kurierską.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ -  Formularz 
ofertowy, punkt 7. W związku z powyższym Formularz ofertowy, punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„ 7. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wykazem i podpisaną umową, 

zostanie on zwrócony przez Zamawiającego:
- pocztą kurierską na nasz koszt
- odbierzemy towar własnym transportem na swój koszt*.
*/ niepotrzebne skreślić ”

88. Dotyczy pakietu nr lpoz.8-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po max. 100 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
89. Dotyczy pakietu nr lpoz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,6x 32 mm.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
90. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,7 x 32 mm.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
91. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 0,9 x 40 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
92. Dotyczy pakietu nr 1 noz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły luer 1,1 x 50 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
93. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 17 -  21
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły bezpieczne mają posiadać jednoelementową osłonkę 
w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym.
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
94. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie apartu do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową 
o długości min. 5,5 cm, na dnie komory filtr zatrzymujący cząsteczki 15 mikronów.
Odpowiedź: Dopuszczamy
95. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania z jednoczęściową, elastyczną komorą 
kroplową, na dnie komory filtr zatrzymujący cząsteczki 15 mikronów, z drenem o długości min. 150 cm, 
zacisk rolkowy, bez loga producenta, bez zawartości DEHP, wersja bursztynowa do leków światłoczułych 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
96. Dotyczy pakietu nr 1 noz. 29
Prosimy o sprecyzowanie czy perforacja ułatwiająca chwytność koreczka ma być na całej długości części 
chwytnej koreczka?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
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53. Dotyczy: Zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie 
Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku 
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone 
wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza 
brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy 
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania 
(włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po 
stronie wykonawcy."
Odpowiedź: Tak.
54. Dotyczy: pakiet nr 8 poz. Nr 2
Prosimy o dopuszczenie złożenia alternatywnie próbki w rozmiarze 20Gxl00mm typ „Z” -  ocena jakości 
będzie jak najbardziej zachowana wg. SIWZ ? lub też alternatywnie 18Gxl00 mm typ „X” ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
55. Dotyczy pakietu 1 poz. 7
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert strzykawki 50ml z jednostronną skala pomiarową 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
56. Dotyczy pakietu 1 poz. 7
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny być skalowane, zgodnie z wymogiem siwz co 
lml, na całej długości wyskalowania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
57. Dotyczy pakietu 1 poz. 10-15
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny być polerowane 

ultradźwiękami oraz pokryte odmierzoną warstwą silikonu na całej swej długości, co zapewnia
najwyższy stopień atraumatyczności w stosunku do tkanek. 
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy.
58. Dotvczv pakietu 1 poz. poz. 17
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.
59. Dotyczy pakietu 1 poz. poz. 18

21G (0,813 x 38mm)

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.
60. Dotyczy nakietu 1 poz. poz. 19

18G (1.27 x 38mm)

Prosimy o dopuszczenie do składania olert igły o rozm. 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.
61. Dotyczy nakietu 1 poz.20

19G (0,508 x 25mm)

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.
62. Dotyczy pakietu 1 poz. 21

23 G (0,635 x 25mm)

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert igły o rozm. 
- tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

22G (0,711 x 38mm)

Odpowiedź: Dopuszczamy.
63. Dotyczy pakietu 1 poz. 32
Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka w opisie warunków bezwzględnych odnoszących się 
do długości oferowanego łącznika i Zamawiający dopuści do składania ofert na łączniki nie dłuższe niż 
3cm /ok. 2,5cm/ - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?
Odpowiedź: Wymagamy łączniki nie dłuższe niż 3 cm.
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64. Dotyczy pakietu 7 poz. 1-6
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556- 
1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607- 
1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, 
w podwójne opakowanie foliowe światowego lidera w produkcji tego typu cewników.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

65. Dotyczy pakietu 7 noz. 1-6
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg zaoferowania cewników z balonem o pojemności określanej 
przez producenta jako lOml (przy opisie siwz 5-10ml), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ? 
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy.
66. Dotyczy pakietu 7 poz. 8
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert worki do godzinowej zbiórki moczu o dokładności skali w 
komorze pomiarowej co lml do 40ml, co 5ml do min. lOOml, co lOml do min. 120ml i co 20ml 
do min. 500ml, oraz co min lOOml w worku zbiorczym - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.
67. Dotyczy pakietu 8 noz. 1-3, pakietu 9 poz. 1-3
W związku z ogłoszeniem rzeczonego przetargu prosimy o zwolnienie naszej Firmy z obowiązku 
dostarczenia próbek we wskazanym zakresie.
Uzasadnienie: Firma nasza od kliku lat dostarcza wskazane wyroby do Państwa Szpitala i są one Państwu 
doskonale znane, co pozwoliło Państwu w wystarczający sposób ocenić jakość oferowanego przez naszą 
Firmę asortymentu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zwolnienie Państwa Firmy z obowiązku dostarczenia próbek 
we wskazanym zakresie.
68. Dotyczy pakietu 8 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji. Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie 
większej liczby konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

69. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 poz. od 1 do 16, 22-23, 25-30, 32, 33-36, 41 
do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie.
70. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę powszechnie stosowanej strzykawki Margomed, 

stosowanej do pomp infuzyjnych, posiadającej nacięcie tłoka z czterech stron, gwarantujące stabilne 
zamocowanie w ramieniu pompy?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
71. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 25-28 dopuści wycenę kaniul wykonanych z poliuretanu; z filtrem 
hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki; z obracającym się względem portu bocznego, 
samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, bez konieczności dokręcania; o przepływie 
odpowiednio:
G22-36ml/min., G20-6lm!/min., G18- lOOml/min., G17- 142ml/min.?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
72. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 29, 41 dopuści wycenę op. x lOOszt z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Tak.
73. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 33-36 dopuści wycenę kaniul wykonanych z poliuretanu, o 

przepływie odpowiednio:
G22-36ml/min., G20-61ml/min., G18- 100ml/min., G17- 142ml/min.?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
74. Dotyczy pakietu 1.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 32 dopuści wycenę łącznika o objętości wypełnienia 0,085ml; 
przepływie 312ml/min., długości 2,5cm?
Odpowiedź: Tak.
75. Dotyczy Pakietu nr 12, noz. 1 - 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie produktu w opakowaniu 
o pojemności 6 ml?
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z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z 
identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister 
aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz 
importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i 
ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
33. Dotyczy pakietu 5, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym 
(100 szt) -opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem -  kształt ostrza na opak. zbiorczym 
przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym 
w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie 
jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu 
(kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
34. Dotyczy pakietu 7, poz, 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
35. Dotyczy pakietu 7, poz. 7
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem 
T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany 
z medycznego PCV, opakowanie indywidualne -  foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka 

worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź Dopuszczamy.
36. Dotyczy pakiet 7, poz. 7
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
37. Dotyczy pakietu7, poz. 7
Czy zamawiający dopuszcza worki bez haczyka do zawieszania, a dopuści worki posiadające otwory 
w celu umieszczenia wieszaka?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
38. Dotyczy pakietu 7, poz. 7
Czy zamawiający dopuści wycenę za wieszaki w osobnej pozycji i poda ilość potrzebną do wyceny, gdyż 
oferowane worki nie posiadają w komplecie haczyków do zawieszenia przy łóżku?
Odpowiedź: Nie.
39. Dotyczy pakietu 13, noz. 4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
40. Dotyczy pakietu 13, noz. 5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
41. Dotyczy pakietu 13, noz. 5
Czy zamawiający dopuszcza fartuchy pakowane zbiorczo po 100 szt..?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
42. Dotyczy pakietu 13, poz.6
Czy zamawiający oczekuje atraumatycznej końcówki z dwoma otworami bocznymi?
Odpowiedź: Tak.
43. Dotyczy pakietu 13, noz. 8
Czy zamawiający oczekuje wyrobu niemedycznego?
Odpowiedź: Tak.
44. Dotyczy pakietu 13, poz. 13-14
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Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
45. Dotyczy pakietu 13, noz. 16
Czy zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
46. Dotyczy pakietu 13, noz. spodenki do kolonoskopii, spódnica jednorazowa

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
47. Dotyczy pakietu 17, noz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
48. Dotyczy pakietu nr 8 noz. Nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 i utworzy osobne zadanie co przełoży się na 
otrzymanie możliwie więcej ofert cenowych ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
49. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2
Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjna typu „X” —z podwójnym haczykiem, rozm. 18GxlOO mm 
lub też 20Gxl00 mm ? zgodnie z rysunkiem poniżej - ryc. 1 lub typ „V” w rozmiarze 18Gxl00 mm 
Ryc. 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
50. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2
Czy zamawiający dopuści Igła lokalizacyjna typu „Z” -  z podwójnym haczykiem w rozmiarze 20G x 100 
-1 2 0  mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
51. Dotyczy: pakietu nr 8 poz. Nr 2
Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną typ „V” ze specjalna opatentowaną konstrukcją igły 
„Cornerstone”
Konstrukcja reflektorów “Cornerstone” sprawia optymalne właściwości refleksji promieni USG, zarówno 
podczas niewielkiego jak i znaczącego kąta pod jakim kaniula zostaje wprowadzona do organizmu.? 
Rozmiar 20G x 100 mm lub 120 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
52. Dotyczy: pakiet nr 16
Prosimy o podanie rozmiaru igły tj. wskaźnik w Gauge oraz długości igły ?
Czy w opisie parametrów nie wkradła się omyłka pisarska tj. „igła ma posiadać możliwość doboru 
głębokości wkłucia po wystrzale”
Odpowiedź: ZamaM’iajqcy wymaga rozmiaru 14-16Gx200mm+/-5 mm. W opisie przedmiotu wdarła się 
omyłka pisarska. Powinno być: igła ma posiadać możliwość doboru głębokości wkłucia.
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Odpowiedź: Tak.
16. W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o prosimy o zwolnienie naszej firmy z obowiązku 
dostarczenia próbek w zakresie Pakietu nr 6 -  zamknięty system do pobierania krwi.
Uzasadnienie: firma nasza od kilku lat dostarcza w/w system zamknięty do Waszej jednostki i jest on 
Państwu doskonale znany co pozwoliło Państwu w wystarczający sposób ocenić jakość oferowanego przez 
naszą firmę systemu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zwolnienie Państwa Firmy z obowiązku dostarczenia próbek 
we wskazanym zakresie.
17. Dotyczy: pakiet 11. pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 11 pozycji 2, tj:

Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego CT Motion Urlich. Sterylny wężyk pacjenta, 
długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze łuer lock. bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). 
Objętość wężyka: I2,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. ", tak by pozycja ta stanowiła 
odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający dopuści składanie ofert w pakiecie 1 1 odrębnie na poszczególne 
pozycje?
Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznic w tego typu 
produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia 
w/w asortymentu do jednego pakietu.
Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego 
jednostki szpitalne stosują zapisy rozdzielające w/w wspomniane wyroby medyczne. Zgoda 
Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków 
pieniężnych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
18. Pot, pakietu nr 6
W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 6 -  pozycji 18: 
Probówki do pobierania krwi włośniczkowej z palca poj. 200 mikrolitrów do pozyskiwania surowicy 
W przypadku zapotrzebowania na większość ilość krwi aniżeli 200 mikrolitrów można wykorzystać tę 
samą probówkę do pobrania dodatkowej ilości krwi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ -  Projekt umowy, § 5 ust. 1
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była 
od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany 
odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma 
wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: Brak zgody -  Zgodnie z Projektem umowy.
20. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ -  Projekt umowy, § 3, ust. 7
Prosimy Zamawiającego o określenie formatu plików oraz o podanie adresu e-mail na który należy 
przesyłać faktury.
Odpowiedź: Plikpdf, adres email:sekretariat@onkołogia.opole.pl
21. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ -  Specyfikacja asortymentowo-cenowa, pakiet 11. pozycja 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w 
pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion oraz że nie spowodują usterek w jego działaniu ani nie będą 
powodem uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.
Odpowiedź: Urządzenie CT motion objęte jest gwarancją producenta, w związku z czym wymagamy 
pełnej kompatybilności. W przypadku , gdy z powodu braku kompatybilności- co zostanie potwierdzone 
przez autoryzowany serwis- nastąpi usterka w działaniu urządzenia Wykonawca poniesie koszty naprawy.
22. Dotyczy pakietu 18
Czy Zamawiający ma na myśli nożyk do testów alergologicznych?
Odpowiedź. Nie.
23. Dotyczy pakietu 18
Czy Zamawiający ma na myśli lancet automatyczny czy nożyk ze stali chirurgicznej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga nożyków ze chirurgicznej lub węglowej.
24. Dotyczy pakietu 1, doz. 5.7,22-23,29,
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5.7,22-23,29 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji 
konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej 
wartości w stosunku do wartości rynkowej.
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Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
25. Dotyczy pakietu 1, doz. 7
Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne 
(sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i 
poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne 
znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do 
pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock, jednostronna, czytelna skala pomiarowa co 2 ml- w kontrastowym 
kolorze, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, długość całkowita strzykawki 15,3 cm, natomiast w 
stanie rozłożonym 25 cm, kompatybilna z pompami ASCOR?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
26. Dotyczy pakietu 1, doz. 7
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na 
cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder 
posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia 
oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane 
techniczne.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
27. Pakiet 1, poz. 22
Czy Zamawiający dopuści 1S bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą 
biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 
przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 
kropli = 1 ml+/-0,l ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 
przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15pm, rolkowy regulator 
przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - 
sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, opakowanie z elementami kolorystycznymi - 
niebieskie?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
28. Dotyczy pakietu 1, noz. 23
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, 
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200pm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 
dwukanałowa, trój płaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 
przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. 
komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 
osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie z elementami kolorystycznymi -czerwone?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
29. Dotyczy pakietu 1, poz. 29
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek 
który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co 
kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego 
producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w 
swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie 
konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
30. Dotyczy pakietu 1, noz. 29

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

31. Dotyczy pakietu 4, poz. 7-9

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
32. Dotyczy pakietu 5, poz. 1-5
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku
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97. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29 Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „pakowane w sposób 
zapobiegający przypadkowej kontaminacji” Zamawiający rozumie koreczki pakowane pojedynczo (po 
lszt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 
50 lub lOOszt?
Odpowiedź: Nie wymagamy pakowanych pojedynczo.
98. Dotyczy pakietu nr 1 noz. 29
Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane w blister dopasowany do kształtu 

koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?
Odpowiedź: Nie wymagamy.
99. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezigłowej zastawki dostępu dożylnego, 
o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi, o przepływie min. 165 
ml/min, z bezbarwną, jednoelementową, silikonową, przeźroczystą membraną z gładką powierzchnią 
do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), 
objętość wypełnienia maks. 0,04 ml, długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm, 
z możliwością podłączenia u pacjenta przez 600 aktywacji lub 7 dni, na opakowaniu indywidualnym brak 
opisu w języku polskim.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
100. Dotyczy pakietu nr 1 noz. 32
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, 

negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
101. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przeźroczystego łącznika, który pozwala na 
wzrokową weryfikację procesu przepłukania.
Odpowiedź: Nie wymagamy.
102. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 32
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik powinien charakteryzować się minimalną przestrzenią 
martwą tj. maksymalnie 0,04 ml ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
103. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 41
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępo ściętej, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły 
ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (l,2mm ) długość 40 i 50 mm - 
do wyboru Zamawiającego ), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 1,sterylizowane tlenkiem 
etylenu , sterylne, op. a 100 szt.
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
104. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 i 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu z medycznego PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
105. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu długości 30 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
106. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 do 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki powinny posiadać barwne i numeryczne oznaczenie 
rozmiaru na cewniku?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
107. Dotyczy pakietu nr 4 noz. 7

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik do podawania tlenu ma posiadać dren o przekroju 
gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę?
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.
108. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8 do 9

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy maski tlenowe mają posiadać łącznik uniwersalny do 
podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika 
gwintowanego.

Odpowiedź: Maski tlenowe mają posiadać łącznik uniwersalny.

Strona 11 z 12



109. Dotyczy zadania 12 doz . 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu znieczulającego o składzie : chlorowodorek 
lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz 
rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, nie zawierający żadnych substancji 
konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym 
harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
110. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fdtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną 
z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności 
wiązania białek ?
Odpowiedź: Tak.
111. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej 
części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: Nie wymagamy.
112. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr ma być przeznaczony dla dzieci czy dla dorosłych ?

Odpowiedź: Filtr ma być przeznaczony dla osoby dorosłej.
113. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem 
hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
114. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP ?
Odpowiedź: Tak.
115. Dotyczy Zadania 9 w noz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w poz 2 dopuści cewnik o średnicy 4,8Ch zamiast 5Ch -  z zachowaniem 
pozostałych parametrów SIWZ ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
116. Dotyczy Zadania 9 w poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w poz 3 dopuści cewnik o długości 90cm zamiast 70cm - z zachowaniem 
pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w przetargu zostaje przesunięty na^ł-L09.2019r. 
Składanie ofert- do godziny 10:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:00.

Sporządziła:

i

Beata Kopeć
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