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

W związku z wniesieniem plania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść p},tania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z atl..284 ttst. 2 ustawy z dnia l 1 września 20l9 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 202I r. poz. 1729 z p1żniejszymi zmianami).
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Lp. Pytanie Odpowiedź
l Pakiet 2l, poz. lD

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Z

Zamawiający dopuszcza

2 Pakiet 21, poz. żA,żB
Proszę o dopuszczenie kanika z materiału odpornego na tłuszcze
i chemioterapeutyki czyli poliwęglanu. Pozostałe parametry
zgodne z SWZ,

Zgodnie z SWZ

Pakiet 2l, poż.2A,żB
Proszę o dopuszczenie kanika o wlrzymałości ciśnieniowej do
5 Ba.

Zamawiający dopuszcza

4 Pakjet 2l,, poz. 2B
Proszę o dopuszczenie l<ranika z przedłlżaczem l0 cm zamiast
25 cm.

Zamawlający dopuszcza

5 Pakietż1, poz.2B
Czy Zamawiający dopuszcza kranik wyłącznie bez dodatkowego
pońu?

Zamalv iający dopuszcza zarówno z
dodatkowym portem lub bez pottu

6 Pakiet 21, poz.1,2,1l
Proszę o wydzielenie ww. pozycji z pakietu i utworzenie
osobnego pakietu ze strzykawkami i kranikami Pozwoli to
Państwu uzyskać większą liczbę bardziei korzystnych ofert.

Zamaw iaj ący nie dopuszcza

7 Pakietżl, poz, 4,5
Proszę o dopuszczenie aparatów do
0-300 ml.

przetoczeń z regulatorem od
Zamawialący dopuszcza

8 Pakiet 21, poz. 4,5
Proszę o dopuszczenie regulatorów z drenem l80 cm.

Zamawiający dopuszcza

9 Pakiet 29, poz. 1

Czy Zamawiający \i/ymaga koreczka z trzpieniem poniżej
kawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy?

Zamawlający dopuszcza, nie wymaga

lso 900]:2015



10 Pakiet 30, poz. l
Proszę o dopuszczenie: Aparaty do przetaczania płynów, jałowe
z dłllgą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca
przedostawaniu się powietrza do drenu, dfugości min. 55 mm w
cz. przeźroczystej, długośó całej komory 62 mm. Komora
wykonana z medycznego PCV, dren oraz komora bez
toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu
jednostkowym), {yposażony w precyzyjny regulator przepłlłvu,
odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający
łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umozliwiający
całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu
różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi,

Zamawiający dopuszcza

1l Pakiet 30, poz. 3
Proszę o dopuszczenie: Aparaty do przetaczania krwi i
preparatów krwi - jałowe, komora wykonana z medycznego
PCV, zawierające: 1.kolec z odpowietrznikiem 2.specjalne
umiejscowienie filtru, aby uniknąó powstawania pęcherzyków
powietrza 3.precyzyjny regulator przep\,wu 4,dren bez
toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu
jednostkolrrym), wyposażony w precyzyjny regulator przepĘlvu,
kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania
aparatu do przetaczania pĘnów.

Zamawiający dopuszcza

12 Pakiet nr 30 porycja 2
Czy zamav,,iający oczekuje aby zaoferowany przyrząd posiadał
filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wypły"wowi
płynu podczas lego wypełniania ?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

13 Pakiet nr 30 porycja l,ż
Czy Zamawiający oczekuje aby regulator przep§łl,Lt posiadała
zaczep na dren oraz otwór - miejsce do zabezpieczenia igĘ
biorczei po ułciu?

Zamawiający dopuszcza, nie rłymaga

l4 Pakiet nr 30 porycja 1

Czy zamawiający oczekuje aby zaoferowany przyrząd
wyposżony był w skrzydełka ułatwiające wbicie igły do butelki?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

15 Pakiet 30 porycja 1, 3
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą
kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ
nie stawia wymogl aby przyrządy były w całości wolne od PCV,
dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co
stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania
wymop,u tylko komory bez PVC,

Zamawiający dopuszcza

16 Pakiet nr 30 porycja 3
Czy Zamavłiający oczekuje aby regulator przepĘwu posiadał
zaczep na dren2

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

17 Pakiet nr 30 porycja 3
Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd,
odpowietrznik umiejscowiony jak na rys. poniżej?

który posiada
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
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18 Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 jałowego przyrządu
jednorazowego uzytku do bezigłowego pobierania i
dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa fi lĘ:
filtr bakteryjny 3pm oraz filtr cząsteczkowy 5pm, posiadającego
skuteczność bakteriobójcą >99,999% oraz okes ważności 4
dni? Produkt ten jest kompatybilny ze stojącymi opakowaniami
płynów infuzyjnych,

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

l9 Pakiet nr 64 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję
3,4,5,6,7,8,9 idopuści w Poz. 5 Pętla do
polipektomii, jednorazowego użlłku; plecionka; pętla owalna,
śr.pętli 10,15,ż0,ż4,36 ffi, śr,cewnika ż,3
mm, dł.narzędzia 230 cm; rękoieść skalowana co 5 mm

Zarnawiający nie wyraża zgody.
Zgodnie z SWZ

z0 Planie do pakietu l5

Zwracam się do Zarnawiającego o wydzielenie pozycji l 5 i
stworzenie osobnego zadania na elektrody bieme neutralne.
Posiadamy w ofercie produkt wysokiej jakości o następujących
parametrach:
- uniwersalna dla dzieci i dorosłych
- owalne
- hydrożel 1,5 mm
- z oddzielną powierzchnią przewodzącą REM
- powierzchnia 107cm2 (164 x 117mm)

W pakiecie nr 15 brak pozycji
dotyczących elektrod biernych

żl Pl.tanie do pakietu 25

Czy Zamalvtający dopuści elektrody do czasowej stymulacji
serca5i6F?
Polecane elektrody stosowale są w wielu szpitalach i cieszą się
nienaganną opinią i atrakcyjną ceną,

zsodnie z swz

Proszę o ulłzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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