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

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamalviający przedstawia treść plania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ttst. ż ustawy z dnia l1 września 20l9 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. zżOżl, r. poz. I|29 z późniejszymi zmianami).
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Lp. Pltanie Odpowiedź
l Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 w pozycji l4b dopuści

Infusor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h,
objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml,
posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od
predkości przepĘł,u. Proponowany Infusor posiada filtr cząstek
stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przep§"w.tl
wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel
podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o
dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika
przepĘłlt do ciała pacjenta tak aby ogranicznik przepływu
mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma
miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W
przypadku proponowanego lnfusora ogranicznik przepĄrvu i
końcówka dystalna linii są jednym w ziązku z Ęm podłączenie
końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go
jednocześnie zapewnia odpowiednią kalibrację ogranicznika
przep\rłt. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi
prosimy o wydzielenie pozycii do oddzielnego pakietu

Z amaw iaj ący doplszcza -
Zamaw iający nie wydzieli

2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 w pozycj i l4a dopuści
Infusor o przepływie l0 ml/h, o nominalnym czas|e pracy 24h,
objętości nominalnej 240 ml, objętości maksyrnalnej 300 ml,
posiadający obudowę kodowaną kolorysĘcznie w zależności od
predkości przepływu.Proponowany Infusor posiada fi ltr cząstek
stĄch wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu
wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Pelsonel
podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musj pamiętać o
dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika
przepłyrvu do ciała pacjenta - tak aby ogranicznik przepł5,wu
mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma
miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W
przypadku proponowanego Infusora ogranicznik przepł5łvu i
końcówka dystalna linii są jednym w ziązku z tym podłączenie
końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go

iednocześnie zapewnia odpowiednią kalibracię ogranicznika

Zam aw iaj ący d,opuszcza -

Zamawiający nie wydzieli
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przepł},wu. W przypadku udzielenia pozyt}.wnej odpowiedzi
prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu

3 Czy Zamavliający w pakiecie 60 w pozycji 14a i 14b wymaga
przedstawienia badań stabilności leku w Infusorze, który planuje
Zamalviający podawać pacjentom przy uĘciu tychże pomp
elastomerowych?

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4 Czy Zamawiający w pakiecie 60 w pozycji 14a i l4b wymaga
aby zaoferowana pompa elastomerowa posiadała ogranicznik
przepłyłvu wbudowany w końcówkę dystalną drenu?

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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