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Pismo: drobny sprzgt j.a.l2l5/20181 6 Siedlce dnia: 2018-05-l 1

ODPOWINDZ

szanowni paristwo, 
na zapytania w sprawie srwz'

Uprzejmie informujemy, ii do Zamawiaj4cego wptyngla proriba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wrienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 s\,cznia 2004 roku Prawo Zam6wieh Publicznych (tj. Dz, IJ.22017 r. poz. 1579 zpohn. zm)
w trybie przetargu nieograniczoneEo, na; dostawg rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u.,

material6w do sterrylizacji, drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. onaz aspiracyjno-pr6Zniowego

systemu pobierania krwi,

TreSd wspomnianej pro6by.jest nastgpuj4ca :

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do poclawania cen jednostkowych netto za I szt. wyrob6w z dokladnoSci4
do trzech lub czterech miejsic po przecinku w po:rycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

OdpowiedZ - do 3 rniejsc po przecinku

Czy Zamawiajqcy uzna za spelniony wym6g art. 24 ust. I pkt 23 ustawy PZP, je6li Wykonawca,
kt6ry nie naleLry do Zadnej gyrupy kapitalowej, przedstawi stosowne oSwiadczenie wraz z oferta?

OdpowiedZ - TAK

CzyZamawiaj4cywyrazizgodEnaustaleniepakiet6w40,4I,42@
wynoszacego 2 dni'l

Odpowied2 - Zamawiaj4c'y doprecyzowuje, 2e dla ws4rstkich pakiet6w ustala minimalny termin
dostawy -2 dni, zrniana SIWZ z 14.05.20111r.

Proiektw umowv - )7s!qczn!t_nr 9;-

Dotyczy$4ust. I
Prosimy cr wyjaSnienie czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na dodanie do umowy sformulowania, iz
,,Zamawiai1cy bgdzie skladal zam6wienia wedlug bieh4cych pcstrzeb, prry azym wartoS6 zam6wienia
jednostkowego nie powinnaL tryi mniejszani? l50 zl netto"?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy pakietu 40 pozycja 1

1 . Czy Zamawiaj4c>y wyraz:i zgodg na zaoferrowanie statyw6w uniwersalnych, z tworzywa sztucznego,
autofclawowalny, na 50 prob6wek o Srednicy 12-17 mm?

OdpowiedZ - zgodrLie z SIWI4
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2. Czy w przypadl<u brakuL irgody na powyZsze Zamawiaj4cy'v,ryrazi zgodg nawyl4czenie pozycji do
osobnr:go pakiettu?

OdpowiedZ - zgodnie z SIsNZ

Dolyczy pakietu 4(l pozycja.'.Z a

L Czy Zamawiaj4cy qyr&zi zgodQ na zaoferowanie nakluwaczy o glgbokoSci naklucia 1,0 mm
luLb 1,5 mm zamiast nakluwaczy o glgbokoSci naklucia 1,2 mm2'

OdpowiedZ - tak, 1,0mnr

2, Czy w przypadku braku zgody na powylsze Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wyt4czenie
pozycji do osobnego pakietu?

Dolyczy pakietu 4(l pozycja'7

Prosimy cr wyja6nienie czy Zl,amuwial4cy ma na mySli strzykawki do gairometrii o pojemno6ci I ml?

OdpowiedZ - tak, z:miana SII'WZ r dnia 02,C15.2018r,

Dotyczy pakietu 4l pozycje 9 i 10

Prosimy o wyja6rLienie, ctz'y Zamawiaj4cy wymaga zaoferowenia ez pakowanych po 20 szt. w
opakowaniach do ,wielokrotnego otwierania (ze strun4), czy teL Zama,wiaj4cy wymaga zaoferowania
ez pakowanych po I sztuce?

OdpowiedZ - dopuszcza sit; opakoweLnia zbiorcz:e

Dotyczy trrakietu 41 pozyc.ja" 1l

I. Czy Zamawiajqtcy wyraz:,i zgodg na za(cferowania wymazriw,ek w prob6wce o Srednicy 13 mm,
spelniaj4cych pozostale uyma.gania SIWiI?

OdpowiedZ - tak

2. Czy w przypadlcu braku z,god"y na powyZsze Zamawiaj4cy wyrazi zgoclg nawyl1czenie pozycji do
osobnego pakiettu?

3. Prosinry o wyjadnienie <:,2:y Zamawiajqq/ wyrmaga wymaz6wek zpo<lloLem AMIES czry STUART?

OdpowiedZ - AMIES

Dotyczy pakietu 41 pozyc.ja120

1. Czy Zamawiajqcy wytttzi zgodQ na zaof'erowania prob6wek typu llralcon zpodzialk4 co 2,5 ml,
spelniaj4cych pozostale uyma.gania SIWZ?

OdpowiedZ - tak

2. Czy w przypadku braku r.god'y na powyzsze Zamawiaj1cy wyrazt zgoclg na wyl4czenie pozycji do
osobnego pakietu?

Dolyczy pakietu 42, pozycjtr'.2

Prosimy cr wyja6niente czy T.amawiajqcy wyrazi z:godg na zaofbrowania pojemnik6w z wewngtrznym
dnem stoirkowym, o pojemnoSciuzyfkowej 25 nll i calkowitej 30 ml?

OdpowiedZ - tak

Dolyczy pakietu 42!" pozycjtr'.)
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Prosimy cr wyjaSnienie czy Zama'wiaj4cy wyrazi zgodg na pojemniki z zakrgtk4, spelniaj4ce pozostale
wymagania?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy pakietu 42, pozyc.jtr 4

1, Prosinry o wyjaSnienie ozy Zamuwiaj4cl/ wymaga zaoferowaniaplytztworrywa bialego czy moae
z |'ir or;ryw a pr zeLr o czy ste go?

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy dopuszcz:,aptyty bia,te i przelroczyste

2, Czy Zamawiai4cy wymaga zaoferowanira plyt <Io oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniaj4cym,

kt6ry z:apobiega uginaniu sig ptyW i w rez:ultacie ulatwia przeprowad zaniebadan?

OdpowiedZ - dopuszcza

Dolyczy;rakietu 42 pozyc.itr l0

Prosimy o wyjaSnienie czry Zanawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowania etykiet pakowanych po
500 szt.?

OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 39
Poniewaz, przedmiotem zaln6wienia jest zamknigty aspiracyjno-pr6;Zniowy system do pobierania
krwi, w kt6rym tyllco dopar;owane do siebier elernenty mog4 poprawnie funkcjon owa6, rwracamy sig z
pytaniem, czy w celu zaper,ynienizL kompatybilnoSci orazbezpieczefistwa pracy Zamawiaj4cy wymaga,
aby wszystkie pozycje pakietu nr 39 pochodzily od jednego producenta? Czy w przypadku
dopuszczenia element6w pochodz4cych od r6Znych producent6w, Zamawiaj4cy wymaga d,ol4czenia
do ofeffy oSwiadczrsfi tych producent6w o urzajemnej kompatybilnroSci system6w pomigdry sob4?
OdpowieclZ - tak

dot. pakietu nr 39
Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby prob6wki-strzykawki posiada.ly kod trarwny, inny dla kaZdej grupy
badaf?
OdpowieclZ - tak

dot, pakietu nr 40 pp2-l_
Czy Zamawiaj4cy wymagil kapilar do ga:zometrii, wykonanych z trwalego tworzywa sztucznego?
Zastosowanie matelial6w takich jak tworzywo sztuczne, eliminuje zagro2enie,jakim jest krucho$d i
moZliwo6i ukruszenia podpzas stosowania innych material6w np. szkla, co moze prowadzid do
skaleczefr personelu.
OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 40 p_o_4;!

Czy Zamawiaj4cy wymaga strzykawki do gazonnetrii z heparyn4 litow4 o poj.2 ml ze znacznikiem na
0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml i 2 mlpakowanej pojedyn,;zo, sterylnie?
OdpowiedZ - zgodnie zSIW'Z

dot. pakietu nr 40 p_oz-1
Czy Zamawiaj4cy 

"vymaga 
strzyl<awki clo gazornetrii dla noworodk6w zheparyna,litow4 o poj. 1 ml

pakowanej poj edynczo, sterylnie?
OdpowiedZ - zgodrrie z SIflZ

dot. zapistiw wzoru umow), rr4 ryslgp zamkg4[par,!_&2
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ZamawiaX4cy zapisal, iz ,l'llowar bgdzie dostarczany do Zetmawiaj4cego na koszt Wykonawcy".
Prosimy o modyfikacjg vnv punktu popt:zez dopisanie ,,(.....,,) pr:iry czym wartoSi, pojedynczej
dostawy nie moZe by6 mnir:jszari2150,00 zl n€)tto."
OdpowierlZ - zgodrrie zSITNZ

dot, zapis6w wzoru umow), na ryStern zamkrlUglv par. 4 pkt. 3,
Zamawial4cy zapi:;aN, iz ,,'IennirL waznoSc,i dostarczonego sprzgtu j.u nie mo2e by6 kr6tszy niL 72
rniesigcy od daty dostawy za wyj1tkiemL poz. 13 pakietu 39, kt6rego termin waznoSci wynosi
minimum 5 miesiqrcy od claty dostawy oraz poz. 8, 13, 14 pakrletu 39, kt6rego terminem waznoSci
wynosi min.6 miesigcy od okresu waznodci okre$lonego przezproducanta", Rozumiemy iz doszlo do
omylki pisarskiej i ze prarvidlowy zapis brzmi na.stepujaco: ,,1lermin waznoSci dostarcz<>nego sprzgtu
j.u. nie moZe by6 l,rr6ts;ry ni:Z 12 rniesigcy,rd daty dostawy zawyjqtkie:m poz.l3 pakietu 39, kt6rego
tennin waZnoSci wynosi mjinimurn 5 miesigcy o,C daty dostawy."
Odpowiedz - tak

dot. zapis6w SIWZ_ rozdz._]l,pkt-t!={_ppkl4lsrazzapr$w UuSrry_par_!_r5L4
Zgodnie:z Ustaw4 o wyrobach medycznych z: rln, 20.05.2010 r, (D;r.U. nr 107 poz. 679 ze zm)
klasyfikacji i kwalifikacji wyrob6w dokonuje wytw6rca prr:,duktu. Nie wszystkie wyroby objgte
przedmiofem zamtiwienia w zaclaniu nr 40 (dot. poz. | - statywy) z:,ostaly zakwalifikowane przez
producenta jako wyroby medyczne w rozunnieniu ustawy z dnia 20.05,2010r. o wyrobach medycznych
i w zwi4zku zWm, nie podlegaj4 przepisom cytowanej ustawy, anidyrektywom europejskim. Dla tych
wyrob6w nie wystawia sig deklaracji zgodno6ci ani innych dokument6w dopuszczaj4cych do obrotu.
W zwiEzku z tym zwracamy sig z proStr4 o modyfikacjg zapisu plit, 8.4. pkt.4) pkt 1 w tabeli
(OSwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce of'erou'anych wyrob6w) poptzez dopisanie: ,,oSwiadczenie
Wykonau,cy, 2e oferowany przedmiot zamr5wienia bgd4c), wyrobe![_lnridylzlylq posiada zezwolenia,
(wiadectwa rej estracj i, certylikaty (. . . . . . ..)",

OdpowiedZ - zgodnie zzal4czonym do SIV/Z ofu,iadczeniem

Pakiet 29

Czy zamawiaj4cy Wrazi z:godg na zaoferowanie ubrafr w kolorze fioletowvm o sramaturze 38 s/m

kw., z trzema duzymi kieszeniar,ri na bluzie?

Odoowiedz - tak

dotyczy pakietu nr' 72 poz:, 22 - Zwracamy sip do Zamawiaj4cego o dopuszczenie dren6w T-kehr
38x16 cm CH B-24 spelniraj4ceg<l resztg v4zmagaf SIWZ. Pro6bg swel kierujemy poniewaL dreny o
wymiarach podanych w S{\MZ produkowrnl tylko i wyl4cznie Medical Dren kt6ry zakoiczyl swq
produkcjg.
OdpowieclZ - tak

dolyczy pakietu nr 19 poz. I - Zwracarnv sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie cewnik6w foleyaz
zastawk4 lateks owel spelniaj q c4 r esztq p o stawionych wyma gari 11 I\A/2.
Cewniki opisane w tej popycji posiadaj4 flko i wyLEcznie zastawk.g lateksowa nie wystgpuj4 z
zastawk4 plastikow4. W ra:zie odmownej o,Cpov'riedzi zwtacamy sig o vrydzielenie powyzszej pozycji
do oddzielnego pakietu.
Odpowied2 - tak

dolyczy pakietu nr 19 poz,. 2 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie cewnika foley z
balonem i]0 ml spelniaj4cego resztq postawion.lch wymagari SiIWZ. W razie odmowne.j odpowiedzi
zwraaamy sig o wy'Czielenie powy2szej pozycji rlo oddzielnego pakietu.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ
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dgIycz pa.kiet nr 1!) poz. 7 . Zwracamv siq: do Zamawiaj}cego o dopuszczenie worka do godzinowej
zbi6rki moczu o pc,nizszyclh pararnetrach :

worek do zbi6rki lnoczu o pojemnosci 2000 ml calkowita pojernnLos6 2 400 ml
- Komora pomiaro,wa Naczynie o pojemnod,ci 400 ml
- P r ze Lr o c zy st a p l asrtyk owa,Xi 

A1; ff il 
i arowa it p o dzi atk4

co 5 ml i+o-so rnt;
co 10 ml (50-60 ml)
co 20 ml (60-160 rnl)

-Niezararnuj u,^,,u,-01,2!:,"T;!T'.J,?:;jl";ffi':il?xtrJffi'];#sx?lil,r'' pomisdzy
komor4 pomiarow4L i workiqm do zbi6rki moezu
- Zaw6r antyrefluksyjny pr:4y drenie
- Port do pobierania pr6bek
- Dren odporny na'.zalamani:a
- Sterylny
W razie negatywnej odpowiedzi zwracamy sig o wyl4czenie powyzszej pozycji do oddzielnego
pakietu.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 19 poz. 1,2 orazT
Zwracamy s;ig do Zarnawiajqcegc: w'yl4czrenie powyZszych pozycji do oddzielnego pakietu co

pozwol i na zlo2enir> w ahnej i kon kurencyjn{ ofrrrfy.
OdpowieclZ - zgodnie z Sl\MZ

dotyczy pakietu nr 20 poz. 7,

Zwracamy sig do Zamawiaj4eeg() o dopuszczenie zaciskaaza
spelniaj 4cego reszt(i postawionych wymagarn SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr20 poz.'3t5

do pgpowiny sterylnego

Zwracamy sig do 2liamawiaj4cego o wyl4czenie powyilszych pozycji do oddzielnego pakietu
co pozwoli nazlo1e>nie wa2rlej i konkurencyjnej oferty.
W tej chwili obecny uklad pakietu faworyzuje jednego dostawcg.
Odpowiedz - zgodnie zSIWZ

dolyczy pakietu nr'.26 poz.'.\
Zsvracamy sig do Zl'amawiaj1cego o wyjafnienie czy iloS6 podena w formularzu dotyczy 600

szt. rolek po 50 metr6w bie:Zqcych?
OdpowiedZ - tak

dolyczy pakietu nr').6 poz. 4
Ztvtacamy sig do Zanawiai4cego o dopuszczenie przeScieradel o rozmiarze 80x210 cm

spelniaj 4ce go resztqr postawionych wymagari SIWZ
OdpowiedZ - tak

dotycz paliietu nr 2t5 poz. 5
Zwracamy sig do Zl'amawiai4cego o wyja6nienie czy ilo56 podana w formularzu d,otyczy 50

szt. rolek po 40 metr6w bieri4cych?
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 126 poz. li
Ztvrac4tny siQ do Zamawiaj4cego o

przeliczeniem zamawi anych i I o 6c i s peln i aj 4r:ych
Odpowiedz - tak

dopuszczenie rolek po 50 mb z odpowiednim
pozostale wymagania SIWZ
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dotyczy pakietu nr 29 poz. I
Czy Zamawiaj4cy dopuSrli ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku o lepszych
parametrach jako(iciowyoh wl6kniny ni2 wyspecyfikowanych w SIWZ w kolorze zielonym z
wl6kniny typu SMS o grat4aturz,e 4'3glm2 w rozrniarach S - XXL, w kolorze niebieskim z wl6kniny
typu SMIi o grameLturze 40glm2 w rozmiarach X.S - XXXL, w lkolorz;e fioletowym z wl6kniny typl
SMS o gramaturzet 38glm'.2 w rozmiarach S - XXL skladaj4ce sig z 6luzy i spodni, do stosowania
przez personel medyczny na blol<u operacyjnym, antystatyczne, dekolt V obszyty bial4 lam6wk4, 3
kieszenie duze, jedna u g6ry, dwie na dole bluzy, d6l nogawek spodni podwiniqfy, *ygodn.
wszywane rgkawy, spodnio z paskiem zewszytyrni trokami, Ubranie clhirurgiczne spelnia wymagania
uzytkowe dla odz:ieLry dla blok6w operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane
pojedynczo, opakorvanie foliowe - spos6b :zapakowania umoZliwiaj4cy incly.widualny dob6r rozmiaru,
wszyta metka z rozniarem ?

OdpowiedZ - tak

Dolyczy pakietu nr'27 poz. 7 - Zwracamy riiE z proSb4 d,o Zamawiaj4cego o dopuszczenie podkladu o
chlonnoSci 3,51.

OdpowiedZ - tak

Doryczy pakietu nr 27 poz. 2 - Zwracamy :;ig z pro6b4 do Zamau,iaj4cego o dopuszczenie podkladu o
chlonnoSci 21.

OdpowiedZ - zmiana SIWZI z dnia 02.05.2Ct18r.

Dotyczy pakietu m' 27 - z,wracarny sig z pro6bq do Zamawiajqcego o potwierdzen ie czy wymaga aby
chlonno6d zaoferovvanych podklad6w potwiierdzona byla baclaniami z ak.redytowanego laboratorium?
OdpowiedZ - nie

Uprzejmie prosirny o wydz:ielenie pozycji ',Za olaz2b zPakietu nr 40 i utworzenie z niech odrgbnego
pakietu' Wydzielenie poz. 2tr i 2b zwiq:kszy konkure:ncyjnoS<i asorlymentowo-cenow4 w
przedmiotowym postgpou'aniu, co przeLoIy siQ na uzyskanie pr:zez Zamawiaj4cego barjziej
korzystnych cen of'er1, Fozostawienie wy2ej wyrnienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie
ogranicza konkurerrcjg wyl1cznie do podmJiot6w posiadaj4cyctr pelen asortyment zawatt.y w pakiecie.
Pakietowanie drobnych, zu|ywalnych wyrob6w medycznych tJrpu bezpieczne naklswacze
jednorazowego uZytku faworyzuje konkretn)zch dostawc6w, ograriczaj4c 

-znacznej 
wigkszo$ci

dystrybutor6w mo;Zliwo{( zloLenia ofert co nLarusza dyscypling finans6w publicznych zgadnie z
przepisami zawart.ymi w att. 17. ust. 1 pkt, 1) i 5b) Ustawy z:; dnia 17 grudlia 2004r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (wraz zp6Ln. zi,).
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet nr 1\2 - czy 2l'amawiaj4cy dopud ci zla'Zenie r:fery na posiadaj4cy atest producenta i dopus zczony
do eksploatacji na terenie llP zgodnie z ustaw4 o wyrobach meclycznych, *o1ny od ftalan6w, '
jednorazowy. sterylny zestaw skladowy o wytrzymaloSci ciSnieLriowej 350 PsI, do strzykawki
automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha, skladaj4cy sig z dw6ch oddzietnie pakowanych komplet6w,
W tym:
komplet 1: .

- wklad o pojemnoSci 200 nrl
- l4cznik niskociSnieniowy rJ dlugoSci 150 c.m, z trr5jnikiern Y z jedn4 zastaw1antyzwrotn4,
Wyposazony w dwa roLnej dlugorici ramiona: +/- 8 cm (dlaodgrrtEzienia po stronie kontrastu) orazrl-
15 cm (dla odgalgzienia po stronie roztworu lrlaCl)
- zl4cze szybkiego napelniainia
- ostrze spike
komplet 2:
- wklad o pojemnoSci
- ostrze spike

OdpowiedZ - tak

100 nr
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Czy w Pozycji 2 Pakietu nt'32 Zetmawiaj4c'y ma na my6li i bgdzlie wymagal zloaenia oferty na
posiadaj4oe atest pnoducenta i dopuszczone clo eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustaw4 o
wyrobach medyczrrych, wolne od ftalanriw, jednorazowy, sterylne, spiralne zlycze niskoci$nieniowe o
dlugoSci 150 cm iwytrzymaNo$ci ciSnieniorvej 35o PsI, wyposa.zone w:rastawkg anlyzwratn4orazw
tr6jnik Y, dysponuj 4cy roLttej dlugo$ci ramionami, kt6re wynoszq odpowiednio +/- l0 cnr (dia
odgalgzienia po stronie kontrasfu) oraz 1l- 2.5 cnr dla odgalEzienia po stronie roztworu NaCl?
OdpowiedZ - dopus;zcza

Pakiet 50 Poz.I

Prosimy o dopuszczenie rLikrobiologicznier czystych, wysokiej jako6ci zamiennik6w, kalibrowanych

anal o gowo, spelni aj 4cych pozostale wym ag;ani a SIWZ

OdpowiedZ - zgodlnie zSI,WZ

Dofvczy Pakietu nr 43

l. Prosimy o dopuszc:zenie w pakiecie 43 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametr6w, kleszczyk6w
biopsyjnych bezigly, Srednica 2,4 mm oraz2,ll lub 3,3 mrn (do wyboru), dtugoSi 230 cm, sterylne,
pakowane oddzielnie,
Prosimy o dopuszozenie u, pakiecie 43 w poz.ycji 3, w miejsce pierwotnych parametr6w, pgtli do
polipektornii, j.u. w zestawie ze zinl.egrowun4 r4czkq i oslonk4, dlugo66 240 cm, drednice 1.5x3cm;
2.5x5.5cm; 3x6cm

Prosimy o dopuszc;zenie w pakiecie 43 w pozycji 5, w miejsce pierwotrrych parametr6w, zestaw6w do
opaskowania |ylakow przrllyku 6 gumko'ruyctr (przedostatnia gumka w innym kolorze) , gumki
zamnontowane w spos6b nieograniczaj1cy llola widzenia, z wyralnynr sygnalem gdy pozostala do
rozmieszczenia ostatnia gurnka, zestaw wyprosa2:ony w port do przeplukiwania.

OdpowieclZ- 1-3 - zgodnier zzapisarni SIW21

Dotyczy Pakietu nr 16:
1" C:zy Zamatviaj4cy 'wyrazi zgodg na wylqczenie rgkaw6w papierowo-foliowych do sterylizacji

(poz. 7-19) oraz ulworzenie odrgbnego pakietu? Podzielenie pakietu umozliwiloby wigkszej
iloSci oferentom zlohenie ofert atnakcyjnych pod wz;glgdem ceny, walor6w funkcjonalno-
uZytkowycJh oraz jako$ci. IJmo:Zliwienie zlohenta ofert roLnym firmom pozwoli
Zamawiaj4aemu na dokonanie wybrrnu oferty zgodnej zSlWZ, inajkorzystniejszej cenowo.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ
2. Czy Zamawiaj4cy w poz. 19 dopuSci do oceny rgkaw papierowo-foliowy, spelniaj4cy

w'ymagania SIWZ, w roz:miarze 35i0rnm x l00mb lub 400mn:r x 100mb w mieisce rekawa
380mm x 100 rrb?

OdpowiedZ - dopus;zcza siq,4[6rrr- x 100mb

Pakiet nr 6, poz, 14-16,23

Prosimy o wydziele:nie poz.!4-16,23 do osobnego pakietu, gdy|,takie rozvvi4zanie pozwoli innym
firmom , specjalizu-i4cy sig w danym asoftymenoie,nazlo2enie konkurencyjnej oferty, atym samym
umozliwi Zanawiui4cernu wyb6r z poSr6d rrajkorzystniejszych ofrrrt, jak i osi4gnigcie ni2szych cen
or az r acj omalne gos podarou,anie finans arni publicz;nymi.

OdpowiedZ - zgodrrie zzapisami SIWZ

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska STAR$ll EKTOR
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Pakiet 6, poz.15-1(i

roz,szerzon4 skal4 50/60 ml Luer Lock oraz
ml Luer Lock bursztynow4, j,u2., sterylne,

Pakiet 6,po2.23

Prosimy Z,amawiajt4cego o ,Copus zczenie !v)/ceny za opakowanie 100 sz1. zprzeliczeniem iloSci zzaokr4gleniem w grlrg do pr:lnych opakowari.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, poz.23
Prosimy aby zamawiaj4cy dopu$cil korecz:ki bez nazwy proclucenta wystgpuj4cej bezpogrednio naprodukcie' Takie ronvi4zanie nie ma wpf'wu na lut ose produktu oraz jego cechy uzy,tkowe.Natomiast peln4 iderntyfikacjg zapewniaoznaiorva.ni" nu opuko* aniu zbiorczym, opakowanie posiadanazwQ producenta, podstarvowe dane zgodne z wymog ami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia wsprawie w.vmagari ty!/!r-!?"h oraz procedur o""iy zgldnoici iyrob'6w *,nayJny4r, opakowanieindywidualne typu TYVECI korec;zka posiada nr. Loi, aitg p.oartcji i termin wazno6ci.
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy dopuszcza

Pakiet 7, poz.7-2,5

wnosimy o wydzielenig z t'{igtu" 
ry 7 po4ycii rr 7,2,5 oraz utw<>rzenie oddzielnego pak.ietu np. 7A.wydzielenie wlw pozrycj urt,bzliwi z-lo?enie irrert wigiwej liczbie oferentdw czigki cZemu zamawiaj4cyu4yska znacznie korzystn ejsz:e ceny w przedmLir:to\Iym pos"tgpowaniu,.

Odpowiedl - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 7, p<t2.7

czy zamawiaj4cy dr:pusci IiS bez ftalan6w,.jalov,1r, niepirogenny, nietoksyc zny, grawitacyjny, z ostraiglq biorcza dwukanalowil wykonan a 
-z'e , vuzmocnionego A.BS - odpowie trznlk z ftltremprzeciwbak.teryjnym zamykaly niebiesk4 klapk4 - prr"rro",r77rta komora kroplowa 20 kropli : 1 ml+/_0'1 ml' wierlkosi komory ok,. 5,5 z filtr;m. 
- 
fiitr plynu o *i"it osiri oczek 15pm, rolkowy regulatorprzeplywu - l4cznik LUER-LocK z oslonk,a -_opu[o*anie jeclnostkowe typu blister papier -folia -sterylizowany tlenkiem etylenu, clhlgorli drenu 150 cm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapi:;vmi SIWZ

Pakiet 7, poz.7,2
Proszg o <lopuszczenie przrytz4d6w do plzetaazania plyn6w z konrLor4 kroplow4 wykonan4 zmedycznegO PVC' zamawiaiqcy w sIWZ nie sta,,,ria *y-og, uu y przyrz4dy byly w calosci wolne odPCV, dopuszczaprzyrz4dy vr kt6rych dren wykonany jlst z"pyc,co starLowi zaprzeczenie logicznymprzeslankom zastoso,wania wlimogu tylko kornory UeL FVC.
OdpowiedZ - zgodnir: z zapisami SIWZ

Pakiet 7, poz.7,2
czy zamawiaj4cy dopLrsci piyrz4d do prz,etaczania plyn6w infu;ryjnych 6ez dodatkowego zaczepu nazacisku rolkowym?
OdpowiedZ - zgodnie z zapis4mi SIWZ

Pakiet 7, po:2.7,2

Prosimy aby zamawiaj4cy dopus r:il przyrz'4dt1 beiz 
-nazwy 

wystgpuj4cej bezposredni o na przyrz4dzie.Takie rozwiqzanie nie ma wptywu nu jutosii prod'ktu'otui 1"go r:echy uzytkowe" Natomiast pelna
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identyfikacjg zapewnia oz:nakowanie na ,opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiad a nazwQproducenta, podstawowe dime technic rn" prrq,rrr4du orazpogl4<io.wa (obrazkowa) instrukcja uLlrcia.
OdpowiedZ - zgodnie z za1>isami SIWZ

Pakiet 7, poz.2

regulator przeptywu - l1czrik LIJER-LOCII z osl
folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugoSi clre
Odpowieclz - zgodn ie z zapisam\ SIWZ

Pakiet 7, trloz.S

wi i jej preparat6w typu TS, jalowy,
ropli : I ml +/- 0,1 ml, przyrz4d posiada
ionego AIIS, odpowietrznik z filtrem

zroczysta komora kroplowa z filtrem z pCV.
,rolkowy regulalor przeplywu, l4cznik LUER_
50 cm, opakowanie jednostkowe typu blister

Pakiet 7, poz.5

roplow4 wykonan4 z medycznego
byty w calo$ci wolne od pCV,
stanowi zaprzeczenie logicznym

Pakiet 7, poz.S

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 19, po2.8,9t,6

Wnosimy o wydzielenie..z Pakietu nr 19 po4zcji ru e oddzielnego pakietu np. l9A.
Wydzielenie w/w pozrycji umozliwi zlohenie ofbrt w ttiw dzigki czemu Zamawiaj4cy
uzyska znacznie korzystniejsz"e cerry w przedmiotowy
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 19, poz.6

Prosimy zamawiaj4c)ego o drJpuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlow e l0 szt. zprzeliczeniern ilosci z zaokrqsleniem w girrg do p,olnyci opuiowafi.

OdpowiedZ - tak

Sprawg prowadzi - Anna Jastzebska



Pakiet 19,poz.8-9

Prosimy il-amawiaj4cego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosoi zzaoktqgleniem w 9619 do pernych opairowafi.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, ppozJ1

czy zamawiaj4cy clopu6ci cewnik do podazy tlenu fypu w4sy, o dfugo$ci drenu 200 em?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 79, poz.77

W przypadku dopuszczenia, drenu o cllugoSoi 20tJ cm, prosimy r6wnie2o wydzielenie te.j pozyc.ji do
osobnego pakietu, r:o umoZliwi przedstawienie l.rorzystniejszej oferty cenowej w przedmiotowym
postgpowaniu, a ty,m samym daZamawiaj:lcemru moiliwoSd osi41;nigcia atrakcyjnych ofert.

OdpowieclZ - zgodnie z zapisami SIWZ

P a kiet 20, p o z.l -13,19 -20,2',2 -23,2'7 3 0,33 -3 4

Czy Zamawiai4cy z 
-rlusi na niejednolity'charakter produkt6w zawartych w pakiecie 20 wydzieli

pozycje: I-L3,19-20,22-23,213A33-34 i ulworzy z nich odrt2bny pakietlzid,anie. Zamawiaj4cy
umo2liwi w ten spos6b ntr zLoLenie konkurencyjnej oferty firmom bior4cym udzial w niniejszym
postgpowaniu, a tym samym bgdzie mial v,,yb6r z poSr6d najkor;rystniejszych ofert, jak i moziwoSe
osi4gnigcia nizszyc h cen,
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 20,po2.6,8,9,1 0

Pr:osimy Zamawiaj|cego o dopuszczenie wyceny za najrnniejsze opakowanie handlow e 100 szt. z
przeliczeniem iloscii z zaokr'4gleniem w g6rqr do pelnych opakowat'r.

Odpowiedz - tak

Pakiet 20,po2.77

Prosimy Zamawiaj4cego o dbpusz,czenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlow e 144 szt. z
przeliczeniem iloSci z zaokr4gleniem w g6rq, 6J6 pelnych opakowair.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, poz.l

Prosimy Zamawiaj4aego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlow e 50 szt. z
przeliczeniem iloSci zzaokrqgleniem w 9619 do petnych opakowafr.

Odpowied:Z - tak

Pakiet 25, poz.2-3 - Prosimy' Zamatuiajqcego o dopuszczenie wyceny za rTajmniejsze opakowanie
lrandlowe 100 szt. zprzeliczqniem ilor(ci zzerckrqtgleniem w g6ig do pelny"fr oputo*uf1.

OdpowiedZ - tak
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I'akiet 25,po2.4

Prosimy zamawiaj4cego o dopus zczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlow e l0 szt. zprzelicze'iem ilo6.i zzaokt4greniem w 9619 do pelnych opu"ko*un.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, poz.4

Czy zamawiaj4cy dtopur{ci f4rtuch wl6kninowy , z rozciEciem w tylnej c;rg6ci, poty do zakladania z tylu
na plecach, wi}zany w talii, w kolorze zielonS,m, o gtamaturze20 gm2, dlugi rgkaw, zakoiczony
rnankietem z bawelnianym (ici4gaczem o dh-rgos,pi 5,5 cm, wi4zany ztyhtwtalii, niesterylny?
O,dpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ

Pakiet 25,po2.4

czy zamawiaj}cy wvmaga fartuch wl6krrinovly z dlugim rgkawem zakoaczonym mankietem z
bawelnianym Sci4gaczem?

OdpowiedZ - dopuszcza

Pakiet 25,po2.5

Czy zamawiaj 4cy dopu$ci ochraniacze

w rozmiar:ze uniwersalnym - dfugoSi

cm?

Odpowied;i - tak

na obuwie wykonane z wl6knin,y polipropylenowej, z gumk4,

oohraniacza w stanie rozci4gniEtym ok. 40 cm, glgboko(i 16

Pakiet 25, poz.8

Cz"y zamawiaj}cy dopu6ci fbrrtuch o gruboScri 16 mikron6w, wykonany z foliipE, o wymi arach 76 cm
x 140 cm, o dlugo5ci trok6w okolo 56 cm, pa.kowane po 100 szt.?

OdpowiedZ - zmiana SIWZ 2 dnia02.05.2018r.

Pakiet 25, poz.B

czy zamawiajqcy dopusci vI)cenT za opakowctnie hancllowe po 100 szt. z przeliczeniem itoici i
zaolrrqgleniem w 96r'9 do peliych opakowari, opakowanie foliowe z perforowanym otwarciem?
OdpowiedZ - zmiana SIWZ zz dnia02,05.20 I gr.

Pakiet 25, poz.9

czy zamawiaj4cy dopusci c;zepek typu fura;ze rka, z lam6wk4 okolo g mm, przech odz4c:* z tylu w
troki, wi4zany na trol<i, nirgsterylny, wykonany ;z wl6kniny poripropylenowej, o gramatur ze 25
glm2,bez wydlu2onej czgsci do wyr,viniqcia, z warstw4 pochlanLiaj4c4 pot w przedniej czg$ci o



d.lugo6ci ok. 32 cm i wysokoSci 5 cm, troki o dt. ok.

vqrmiarach ok. 20 rlm x 1215 cm, w kolorze zielonym,

OdpowiedZ - zgodnie zza1.s:isami SIWZ

46 cm, glgbokoSi czepka ok. 13 cm, denko o

rozmiar uniwersalny?

F'akiet 25,po2.9,10

Frosimy i/'amawiaj4cego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakorvanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilo6ci z;zaokrqgleniem w 9619 do pelnych opakowari.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25,po2.9,70

Prosimy o dopus:z:c:zenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki spos6b pakowania

zmniejsza powierz:chnig ryagazynowania lubli przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje

r6wnie2 higieniczrre przechowywanie i wyjmowanie - spos6b pakowania nie wplywa na jakoS6

produktu ijego warto6ci uZytkowe.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, poz.10

Czy zamawiaj4cy dopu6ci pzepek typu funazerka, z lamowk4 okolo I rnm, przech odz4c4 z lylu w
troki, wi4zany na troki, qiesterylny, wylionarry z wl6kniny prolipropylenowej, o gramaturze 25

glm2,bez wydluZonej czgdc,i do wlrvinigcia, trolci o di, ok. 46 cm, glgbokoS6 czepkaok. l3 cm, denko

o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolor:ze zielonym, rozmiar uLniwersalny?

Odpowiedz - zgodnie z zapqsami SIWZ

Pakiet 25, poz.ll

Czy zamawiaj4cy drrpu6ci wyceng za Sltinialci pakowane po 50 szt., z przeliczeniem iloSci i

zaokr4gleniem w g<5rqrdo petrnych opakowari?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 26, poz.1

Czy zama:wiaj4cy dopuSci przeScieradlo o wymiarach 130 cm x 210 cm, wykonane z wl6kniny
po I ipropylenowej, l :o I or ziel'pny?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 26, poz.l

Czy zamawiaj4cy rlopuSci wycenq za prze#cieradlo pakowalle po 20 szt., z przeliczeniem ilo(ci i

zaokr4gleniem w girrg do pelnych opakowah?
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OdpowiedZ - tak

Pakiet 26, poz.3

czy zamawiaj}cy dopusci podklad na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o
szerokorici 50 cm x dlugodri rolki 50 mb , perfolacja co 50 cm, celuloza o gramaturze - I x 1g {m2 ,
natomiast folia PE - gruborib 1 x 0,015_0,017 min ?

OdpowieclZ - zgodnie z zapjsamj SIWZ

Pakiet 26, poz.3

Czy zamawiaj4cy dlopurici podkla"d o wymiarach 50 cm x 40 m
warstwy bibuty i folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 s/m2?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

, z perforacj4 co 50 cm, wykonany z

Pakiet 26,po2.5

czy zan'awiai4cy dopu$ci prodklad 33 cm szeror<osci x 4g crn
pozostale wymagania bez zrnian?

OdpowiedZ - zmianaslwz z dnia 02,05.201 Br.

perforacja, 40 sztuk blistr6w na rolce.

Pakiet 26,po2.5

Czy zamawiaj4cy dr:puSci Frodklad 33 cm szeroko(ci x 50 cm perforacja, 25 m narolce, pozostale
wymagania bezzmian?

OdpowiedZ - zmiana SI\4/Z :lOZ.OS.ZOttr.

Paldet 26,po2.5

cz'.y zamawiaj}cy dopusci pc'dklad na rolce , gofrowany, wykonany z dw6ch warsfw celulozy i jednej
warrstwy folii' o szerokoici 45 cm x dlugosd nolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramarorze

- 1 x 18 glm2, natomiast folia pE _ gruboSd 1 x 0,015_0,017 mm ?

OdpowiedZ - zmiana SIWZ z:, 02.05,201 gr.

Pakiet 26,pa2.7,3,5

wnosimy o wydzielenie z Pal<ietu nr 26 pcszyojL ru' 1,3,5 orazutworizenie oddzielnego pakiefu np.26A.
wydzielenie wlw pozycji umozliwi zloi:"enie olbrt wigkszej liczbie oferent6r,v dzigki czemu zamawiaj4cy
u4rska znacznie kor4zstniejs ze Eeny w przedmiotowym postgpowaniu.

OdpowiedZ -- zgodnie z zapisar4i SIWZ
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Dotyczy l?ak23 poz2
t'rosimy o dopuszczenie - ldaska tlenowa z drenem 210 cmo wysokiej .koncentracji tlenu z workiem
zaworem jednokierunkowyn ( bezpieczef stwa )

OdpowiedZ - tak

P'akiet 20, pozycja 29- Cz,y, zamawiaj4ay dopu$ci myjkE w formie r'gkawicy 16x23 cm wykonan4

wiskozy podfoliowanej (warstwa PE), pozost ale parametLy zgodne z srwz?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 20,pozycja36- czy iamawiaj4cy wymaga g4bki pokrytej clwuwr;glanem sodu ?

Odpowiedz - dopttszcza

Czy Zamawiaj4cy uzrra za:;pelniony lvym6g art.24 ust. 1 pkt 213 ustawy PZP, je6li wykonawca, kt6ry
nie naleZy do Zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o6wiadczeniewiazzoferta'l
Odpowiedz - tak

Pakiet nr 2l poz.9
Prosimy Zlamawiajlcego o dopuszczenie wrv papieru o rozmiurze 112x1 10x1 50 zprzeliczeniem
wymaganych ilo$ci tj 80szt,
OdpowieclZ - tak

Pakiet nr )l poz.I2
Prosimy o dopuszc:zenie Zellu do EEG o pojernnoSci250gz jednoczesnyn przeliczeniem wymaganych
ilo6ci tj. 80 szt,
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 27 poz.16
Prosimy Z,amawiaj4ce:go o rilrformacjq czy vrw pilpier ma miec jed en znacznik czy dwa znaczniki,
OdpowiedZ - dwa z\naLczniki

Pakiet nr 21 poz.24
Prosimy Z"amawiaj4ce,go o inform acjE czy urw papier ma by6 z nadrukiem czy bez nadruku.
OdpowiedZ - z nadrul,oem

Pakiet nr 2.2 poz.Itl
Czy ZamawiajTcy dloprudci w ww. pozycjach wyoenQ za op. - 50 szrt., z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych iloSci'ZI'odanie cenza opakou,ania nie bgdzie zawyLalo calkowitej warto6ci
przygotowanej oferf prze|atgowej, co mialoby rniejsce w przyltadku pr;n-eliczenia ceny dla I sztuki i
podania jej z doklaclno6ci4 do dw6ch miejsc po przecinku, co wi4Ze sig z: koniecznoSci4 jej
zaokr4glenia,
Odpowiedz - tak

Pakiet nr 2,2 poz.3
Prosimy o dopuszcz:enie ww elektrody o rozmiarze 45x42 z jgzyczkiemulatwiaj4cym zdejmowanie
elektrody :ze sk6ry pacj enta, yeszta parametrr5w bez:, zmian.
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 22 poz.5,6

Prosimy o informac.ie czy ZQmawiaj4cy ocz<>kuje elektrod dla doroslych czy dladzieci.
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OdpowiectZ _ dla doroslych

Pakietnr 43
1' 

??o?:^-ia14cy 
vt pozyaji 2 Pakiertu 4-3 clopusci zaoferowani e szczypteco srednicy 2,3 mm

OdpowiedZ _ zgodnie z z:ipisarnislwz

2' czy zamawiaj4cy w pozycji3 Pakietu 43 dopusci zaoferowanie 

'gtli 
o dlugosci 240 cm,Srednica 32 mm w miejsce 35 

T:l,pozostale paralnerry zgodne z opisem.OdpowiedZ _ zgodnie z z.ripisanfiSlwz

3' czy zamawiaj4cy w pozyc.ji 5 Fakietu 43 dopusci zaoferowanie z:estaw6w z zaznaczeniem
;ffllJfft" 

g;unki przez zntiang napi'pcia ni"i 
"rtu"ui)qcej opaski, poror# parametry zgodne

OdpowiedZ _ zgodn ie z -zafisamislwz

Paf<iet 76, poz. l-19., C,zy Zar,nawiiri4cy wyru:,i 
.z1g9dg 

na wy e pozycjido osobnego pakietu, co3ffi#'::{:il:':y;r,y"lf,"&1ffi" lm na z+oze' r" ir",t r.'" cyjnyfh cenowo?

:i,T;;t;t'ltoz' 
20'2il: czv Z,dmawiajqcv wrazi :zgod,Ena zaoferowanie rgkaw6w o gramaturze min.

OdpowiedZ - zgodnie :z zapisantslwz

Pakiet 16, poz.20_2]: Czy Z,Emawiajqcy wyrazi
lo.umo.zliwi wigkszej liczbie rvykonawiomn^zlo nte pozycji do osobnego pakietu,
OdpowiedZ - zgodnie z: zrpisami SIWZ 

- r"\ "c' Lau encyjrrych cenowo?

iai4cy 
-wyrazi zgodg na zaoferorvanie fartuch6w wykon anych z35glne z,e vtizmc,ct"tieniami c4,x20cnr? > gramaturze: min. 40 glm2, do kaldego

5l[-Jt1?/-"-1-t: 
czy zartawiaiacv wvrazi zg'dsna zaoferowanie fruruch 6w w rozm.M-xxl?

3l[t1,33;1o'|1.1: 
czv zamawi[j[cv odst4pi od rvvmogu aby nanakrejkach widnial kod kreskowy?

fft*t":tt;' 
poz' 1: czy zamawiiajqcy wyrazi zp;odgna zaoferowanie farruch6w dostgpnych w dw6ch

OdpowiedZ - tak -- kolory pastelbwe

Pakiet 8, pozy<>ja 2

s ond g-S en gsrul.:n3 o. dlugoS ci r ob o cze.j g 5 cm ?prosimy o wydzielenie tej pozycji dr,;r;;;%" pakietu.

dren,;tielokanalikowy, do r
ilnorici, w 

"alos"i 
kontras ilikonu me.dycznego

(owany podw6jnie (folia, fo jak na zdjgr:iu, biz
w rozmiarze 25mm

Pakiet 13, pozycja 2a i 2tt

Sprawg prowadzi - Anna ..t."trzgOrt u-1fr



W-przypadku negat)"vvnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
OdpowiedZ - zgodrrie z zapisami SIWZ

Pakiet 13, pozycja 4
Czy Zamawiaj1cy rJopuSci llczniki igiel pal,:owane poj edyn czo z przeliczeni em i loSci na 1 92 sztuki?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 15, pozycje 1 - 3

Czy Zamawiaj4cy dopu$oi rurki anatomicznjie uksztaltowane w opakowaniach fblia-papier bez
punktowych zgrzew<5w?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisanti SIWZ

Pakiet 15, pozycjaT

lz.y Zamawiaj4cy dopu6ci nurkg tracheostomijnil zmedycznego pCV, silikonowan4?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 18, pozycja I
Czy .Zamawiaj4cy rJopuSci pojemnik do pohierania popluczyn z clrzewa oskrzelowego z kontrol4 sity
ssania, poj. 20m1 ?
Odpowiedz - tak

Pakiet 18, pozycjalZ

lz.y zamTw i aj 4cy dLo pus ct lEcznik k4towy obrotowy j ednorazou, e go uzytku?
Odpowied:Z-tak

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamuwiaj4cy dopu6ci cewnik Foley'a;z b;llonem o pojemno6ci 5-l5ml, pakowany podw6jnie:
wew. - fblia, zew. - folia I pqpier?
Odpowied:Z-tak

Pakiet 19,pozycja2
puSci r:ewnik Foley'a :z plastikow4 zastawk4, z balonem o pojemnosci 30_45rnl,
: wew. ' folia, zew. - fcrlia / papier?
zzapisami SIWZ

Pakiet 19, pozycja3

lz.y ZamTwiaj4cy dopuSci cewnik do odsysaLni a iz nieprzezroc4rstym konektorem?
Odpowiedli- tak

Pakiet 19, pozycja3
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci cewnik do odsysania z otworem centralnym oraz dwoma otworami
bocznymi naprzemianlegtymi ?

Odpowiedl; - tak, spe*riaj 4cy pozostale paramr:try

Pakiet 19,1tozycja7
dopusci worek do godzinowej zbi6rki moczu o pcrjemnosci calkowitej 2500m1
00nrl komora pomiarowa), rJren o dlugoSci 120;; z beziglov,rym portem do

W pr4zpadku negatywnej odpowiedzi prosimy o'wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedz-tak

Pakiet 20,pozycja3
czy zamawiajqcy dopuSci kieliszki pakowane a'9t}szt. z przelicz6niem ilo6ci na 1250 opakowari?
OdpowiedZ - tak
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Pakiet 20, pozycjaT

lzy Zamawiaj4cy rCopuSci qterylne zaciska<>ze do pgpowiny?
OdpowiedZ - zgodnLie z zapisami SIWZ

Pakiet 20,pozycja2l
Czy Zamawiaj4cy rlopuSci golarki z grzebieniem ulatwiaj4cym golenie miejsc wra2liwych?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 20,pozycja29
Czy Zamawiaj4cy^rlopuSci myjkg w formie rgkawicy 15cm x 22cm, wykonan4 z 2 warstw wl6kniny o
gramaturz;e 60glm2, bez pokrycia foli4, nasiqczona obustronnie $rodkami myj4cymi o neutralnym pH
5,5, pakorvan4 a'72 szt. z prVeliczeniem ilosici n' 500 opakowaf?
W przypadku negalywnej odpowiedzi prosimy o wydziblenie tej po4zcji do osobnego pakietu.
OdpowieclZ - tak

Pakiet 21, pozycje'3 - 4
Czy Zatna:wiajqcy clopuSci dryginalny papier do videoprintera w rolce o dfugosci 20m?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 21, pozycja 6
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci papier do KTG 1 12 x 100 x 100 z pr:zeliczeniem ilosci na 45 sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 21, pozycja 1.2

czy zamawiaj4cy dopudci i:el do EEG a'0,25kgzprzeliczeniem ilosci na g0 sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 21, pozycja 16
Czy Zamawiaj4cy dopuSci qapier do programatora Biotronik 1 I 1 x l2!) x 200 z przeliczeniem iloSci
naJ5 sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 2l,pozycja22

lqr zamawiaj4cy dopudci pr4pier do defibrylatora Lifepack 12 w rczm.I0gmm x23m?
OdpowiedZ - tak, piisuj4cy do Lifepack 12

Pakiet 22, pozycja 4

lzy zamawiaj4cy dopu(ci elektrody do Holi.era w rozmiarze 5,5cm x 4,rcm?
Odpowied:Z - tak

Pakiet 22, pozycja 5

czy zamawiai4cy dopusci elektrody przyssawko.we w kolorze granatowymf
OdpowiedZ - tak

Pakiet 22, pozycja 8

lzy Zamayiaj4cy dopuSci gruszki gurnowe <1o elektrod przyssawkowych w kolorze granal.owym?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23 , pozycja 3 (2 w kolbjnoSci)

lz;v Zamawiaj4cy dopuSci rraskg clo *ysokiej koncentracji tlenu zdrenem o dl, 2l0cm?
Odpowiedlr - tak

Pakiet 23, tr>ozycja 4 (3 w kolbjnoSci)
czy zama*iai}cy dopudci rnLaskg znebtrizatorem pracui4cym tyrko w pi'nie ?
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OdpowiedZ - zgodnLie z zapisami SIWZ

Pakiet 25, pozycja 1

3:lr::f::i1?fft 
dopusci podanie cenv zaopakowanie a'50sztuk, zprz:.eliczeniem zamawianej ilosci?

Pakiet 25,pozycja2
Czy zamawiajEcy clopudci podanie ceny za,opakowanie hancllowe a, l00sztuk, z przeliczeniemzamawianej iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, pozycja3
czy zamawiaj4cy dopu$ci prodanie ceny zaopakowanie handlowe a,l0osztuk, zprzeliczeniemzamawianei iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, pozycja 6

3ry-ft,:X;Xiaj4cy 
dopusci fartuch wvkonanv z wl6kninv polipropylenowej podfotiowa'ej na catej

o^qramajyze 30glm|2 w rozrnjarze L (uniwersalnym) ?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25,porycja6

lz1' zamawiai4cy dopusci feLftuch sterylny w rozrniarach L lub X.L?
Odpowied2 - tak

Pakiet 25, pozycjaT
czy zamuwiai}cy d'pusci os,iong na przewocly w rctzmiarze 14x250cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25,pozycja8
Czy Zamuwiaj4cy dopuSci fartuch o szerokoSc i 7lcm?
OdpowiedZ - zmiana SIWZ z:,02,05.201gr.

Pakiet 25,pozycja8

lzy Zayawiajlcy O"O^T:i_*iuch wykonany z folii o grubo6ci 0,02nm?
OdpowiedZ - zmiana SIWZ z, dnia 02.05,20|llr.

Pakiet 25, pozycja ll

?:Ju"3^^^*iai4cy 
dopu$ci sliniak dentystyczny pakowany a'5Osztuk, z: przeliczeniem z,amawianej

OdpowiedZ.- tak

Pakiet 26, p<>zycja3

3lrrfri:i"l,l'rX'J*H:ciprz:escieradlo 
w rolce wvkonane z 1 warsrwy bibury od spody por<rytej

Odpowiedz - zgodnie t- zapisamislWZ

Pakiet 26, pozycja 4

9t! zuyly iaj 4cy dopu$ ci prze (c i eradlo p o l ipropyr en owe p o dfol i owane ?OdpowiedZ --tak

Pakiet 26,pozycja4

lzy Zayayiaj4cy dopuSci przri$cieradlo w rozmiar:ze g0x2l0cm./
OdpowiedZ - tak
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Czy Zamawiaj4cy dopu6ci przescieradlo w rolcero szerokosci50crm lub 3gcm?
OdpowiedZ - zmiama SIW21 z 02.05.20 lgr

Pakiet 27 , pozycja 1,2
czy zamawiaj4cy dopusci podktad w rozrniarze 100x225cm, 3 warstwy: wl6knina, wklad chlonny(wata: 8r,5 gl rn'?sAP: 2'7 g rp Pulpa: 16 gm2),laminat nieprre-akalny (spodnia strona), wkladchlonny pikowany, chlonnodi 3 g5Oml?
OdpowiedZ - zgodnie z zapi:;vmi SIWZ

,;$stani*ie 
od wymogrr, aby nazwaproducent* lub wytw6rcy znajdowara sig

OdpowiedZ - tak

Pakiet 28

pr'rsci fartuch chirurgicznLy wykon any z wl6kniny typu SMS o grarnaturze
nieprzemakalnyrni wstzrwkami w czqsci prt*ani"i' oraz na rgkawach oakowany razem z 2 rgczntkami w rozrniarze 30x30cm, pozosra4.e parametry

OdpowiedZ - tak

Pakiet 28
Czy Zamawiaj4cy dopuSci min, 3 naklejki z kodem kreskowym, nr serii i dat4 waznoSci naopakowaniu j ednostkowym!'
OdpowiedZ - tak

Pakiet 26, pozycja 5

Pakiet 44 pozycja 1

Cz,y Zamawiaj4cy oczekuje zaoferowania tjO
elektrod ?
Odpowied2 - 50 kpl. a,2 szt. elektrod

Pakiet 49, pozycja2

s:zt. (25 kpl. a'2 szt.) elektrod, c4 50 kpl. a,2 szt.

czy zamawiaj4cy dopusci lkoszule pacjenteL wykonan4 z wl6kniny polipropylenowej o gramaturze40glm2?
OdpowiedZ - zgodnier z zapisarni SIWZ

Pakiet 49, pozycja2

l7 ZamTwiaj4cy dc,pu6ci koizule w kolorze granal;owym?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisa:ni SIWZ, kolory pastelowe

Pakiet 49,pozycja2

lzy Zama;yiaj4cy dopu$ci koszule pacjenra o dlu6;o6ci min. I l6cm?
Odpowied2 - tak

Dotyczy Pakiet 12 poz.22

lzy zamlwiaj4cy dopu$ci D'en T-Kehr w rozrniatrze r gx45cm cH 12-24?
Odpowiedz - TAK

Dotyczy Pakiet 20 poz,2l
Prosimy zamawiaiqctg? 

?.d?Pu:zczenie 
golarki nreclycznej jednora;rowej z podw6jnym ostrzem zgrzebieniem , ostrza ze stalj rridrdzervnei.

OdpowiedZ - tak
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Dotyczy Fakiet 2l poz.3, 4
czy nie zaszla oczywistaorrylka qrlar.ska i zamtawiaj4cy ma na mydli papiery oryginalne wprawidlowy m r ozrniarze I I 0mmx2 Orn b?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy llakiet 2l poz.9
dopuSci Pa.pier KTG UT-3000A w skladance po l l2mmxl l0mmxl50 sztsk zliczenienr ilosci na g0 sztuk papieru 1l2rlmxll0mmx150?

Dotyczy I'akiet 2l poz.18
Papier do programatora Merlin 3650 w roznriarze2l0mmxl40mm posiada dwa rodzaje opakowafi po
j!3ru"*"' oraz po 250 kartek, prosimy o doprecy zowanie ile karterk wymaga zamawiaj4cy 100 lub

OdpowiedZ - po 250 kaftek

Dotyczy Pakiet 26 poz.4
Pfosimy Zamawiajqcego o clbpuszczenieprze6cieradla papierowo-foliowe nieprzemakalne,, niesterylnew rozmiane 80x2l0cm.
OdpowiedZ - tak

dopuszczenie przedcieradla w rolce o szerokodci 3gcm.
nie z SIWZ.

OdpowiedZ - zmiana SIW,4 z 02.05.201gr.

Dotyczy Pakiet 27 poz,2
C.zy Zamawiajqcy dopu$ci jednorazowy, niel
higieniczny na st6l operac,yjny wykonany, z .

laminatu o grubo$ci minirnum O,lirnm i chk

Dotyczy Pakiet 28 1taz, tr

cz| z,aryawiaj4cy w miejsce piktogramu o braku lateksu, dopusci o$wiadczenie producenta fartuch6wo braku lateksu?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy oz, I
Prc'simy ego o dopuszczeniefatur:ha-chirurgicznego rvykonanego z wl6kniny SMMMS ogramatur lozostale wymagania faitucha:zgolnie z-opisern zawarlymw pakiecie,Odpowie

Dotyczy Fakiet 28 p,sy. I
czy zamawiaj4cy odst4pi od lvyrnogu posiadania normy EN566 -r przezfartuchy chirurgiczne?Pozostale normy zgodnie z zaitisami SiWZ.
OdpowiedZ - tak

Dotycry Pakiet 29 poz.l

H":,'S[ri;lTi?,:::g:-: *li:i,::nie ubrmi/chirurgicznego u, kolorze: niebieskim, posiadaj4cegowycigcie,,V" wykoric;zone bial4 lam6wka,
Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.
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OdpowiedZ - tak, kolory jasne, pastelowe

Fakiet 7, poz. l-2 i 4-7
Zwracam sig z proSb 4 o wydzietenie w/vi po,rycji
zI o 2eni e Z am aw i aj 1ce m u alrakcyj n ej o fe rty c e n o wej
OdpowiedZ - zgodrrie z zapi|sami SIWZ

i utworzenie osobnego pakietu, pozwoli to na
pr zez w i Ekszq li czg: wyko nawcow.

nych wykonanych zgodnie z
:staw6w jednorazowego
w celu zapewnienia ich

Pakiet 7, poz,2

Pakiet 7, po'2" l-2 i 4.-s

z kom<>r4 kroplow4 wykonan4 z
przyrz4dy byty w caloSci wolne od
co stanowi zaprzeczenie logicznym

Pakiet 7, 1toz. 5
Proszg o odst4pienie ocl wymogu opaski/gumki stabilizuj4ce.j dren.
OdpowiedZ - zgodnie z zaptsami SIWZ

Pakiet 7, poz. l

Pakiet 27 poz.l

OdpowiedZ - tak
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Pakiet 27 poz.2

hronnej na st6l operacyjny, przeciwodlezynowej,
na.calej powierzchni chlonnej, bez przeszyl,

+5cm, rdzerl chlonny o diugo$ci co najmniej 51x205+ l_3 cm zakohczony dodatkowymi marginesami znieprzeziernego larninatu o szerokoSci nie wigks zej ni2 l0 +/_i cm po obu stronach na calej szerokoScipodkladu.
OdpowiedZ - zmiana SIWZ 02.05.201 gr.

Pal<tet29
Prosimy zamawiajqcego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w kolorze niebieskim, pozostalewymogi zgodnie zSIWZ.
OdpowieclZ - tak

czy w zakresie Pakietu Nr 23 Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie masek tlenowych inebulizator6w z drernem o dLfugoSci 210 cm2,
OdpowiedZ - tak

Czy w zakresie Palcietu Nr 24 Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie sterylnej wody jednorazowego
uzytku do nawilzania pacjenta o pojemno6ciosornt ze sterylnym l4cznikiem w zestawie?
Odpowied2 - tak

czy w zakresie Pakietu \r 5a zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie sterylnych masek krlaniowychjednorazowego uZytku wykqnanych z silikonu?
OdpowiedZ - tak

Informujemy, Le zgodnie z,

Zamowien Publicznych (tj.
wymogiem art, 38 ust, 2 ustawy z dnia 29

Dz. U. z 201-l r. poz. 1579 z poin. 2m.1,

stycznia 2004 roku prawo

stan owisko Zamaw i aj 1cego
zostalo rozeslane do wszystl<ich wykonawc6w, kt6rym przekazano slwz.

Z,amawiaj4cy
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