
Samodzielny Publiczny Zal<lad Opien<i Zdrowotnej
Kilirf,skiego 29
08,-1t10 Siedk:e

Pismo : drobny sprzgt j.n./215/2018/13 Siedlce dnia: 2018-06-06

ODPOWIEDi,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szqnowni Paristwo

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamarwiajqcego wplyngla pro6ba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadz;onym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zannowiefi Publicznych (t.j. Dz. TJ . z 2017 r. poz. 1519 z p62n. zm.)

w trybie przgtargu nieograniczonego, na.: dostawg rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u.,

material6w dlo sterylizacji, drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6Zniowego

systemu pobf erania krwi,

Tre66 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotyczy zadsnia 28 - Zwracamy riig do Zamawiaj4cego z Zapytaniem czy w powy2szej czg{ci

Zamawiaj4cy dopuSci fartuch chirurrgiczny z wl6kniny lypu SMMMS o gramaturze materiafu

podstawowego 35 g/mZ plus dodatkowa gramatura wzmocriieri 40 glm2 - l4cznie 75 glm2. Rgkaw

typy reglan ulatwiaj4cy swobodg ruch6w, I'osiadaj4cy dwie naklejki transferowe. Pozostale parametry

zgodnie zSIlttrZ.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy zadlnia 29 - Zwracamy si,p do Zamawiaj4cego z Zapytaniem czry w powyzszej czg$ci

Zamawiaj4cy dopuSci kornplety chirurgiczne wykonane z wl6kniny typu SMMS o lepszej gramaturze

zatrtewniaj4cejwylsz4 jakoSd materiahr, tj. 45 g/m2. Pozostale parametry zgodnie zSIWZ.

OdpowiedZ - tak

Pal<iet 8:
Poz.7:
Prosimy o sprecyzowanie czry kaniule, tak jak obecnie stosowane, maj4 posiadai wskaZnik \vyplywu krwi w
postaci zastawfti antyzwrotnej zabezpieczetjEcej przed wyptywem krwi w momencie wklucia?
OdpowiedZ - t4k
Pozt.2:

l.Prosimy o dopuszczenie zzLoferowani sondy sengstakena wykonarrej z migkkiej gumy, spelniaj4cej pozostale
wymogi siwz,
OdpowiedZ - t4k



2.I'rosimy o spre.icyzowanie czy ssnd'7 serLgstakena, tak jak obecnier stosowane, maj4by( sterylizowane tlenkiem
etylenu?
OdpowiedZ - tak

3. Prosimy o slrr,Scyzowanie czy sondy se.ngstakena, tak jak obecnie stosowane, maj4 posiadai porty do
napetniania baton6w z zastawkami, co ulatwia aplikacjg sondy?
OdpowiedZ - tak

4.Prosimy o dopfecyzowanie czy sondy nLaja byi dostgpne w rozmiarach: 15ch, 18ch i 21ch do wyboru
Zamawiaj4cego'przy l<aLdorazorym zamr5wierLiu?
OdpowiedZ - tak

Poz.3:
l,Prosimy Zanalytiajqcego o dopus:zczenir: kaniuli dotgtnic:zej kr6tkiej do tgtnicy promieniowej, kt6ra byi
wykorzystywa wi tgtniczej ora ciSnienia t i
pol4czonej,zz m odcinaj4cym onloff,ze
ulatwiaj4cymi nana z poliuret 0G x 45 m e

be;zpoSrednie: | :szt.lop. merJyczny jalowy, jednorazory, wolny od lateksu, wolny od ftalan6w (DEHP).
2.Prosimy o sprelcyzowanie czy kaniula dotgtnicza ma byi wyposa,zona w system mocowania z okienkiem z folii
paroprzepuszc;zallnej PU (MVTR - min. 15009 lm'124h) z vr,ycigciern na zaw6r Floswitch 10 mm x 1 5 mm, z 3
paskami do prowadzenia linii,?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 14:

Prosimy o dopuszcz,enie zar:rferowani wyrniennika ciepla i wilgoci biologicznie czystego, spelniaj4cego
po:zosta{e wym oill srwz.
OdpowiedZ - tak

Pakiet24:
l.Prosimy Zanayviai4cego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilzania tlenu w jednorazowym pojemniku 500
mI, z adapteretn do dozownika tlenu, z moZliwoSci4 uLycitt do wyczerpania pojemnoSci opakowania przez okres
minimum 30 dni.
OdpowiedZ - Trgpdnie zSIWZ

2.Prosimy Zantllwiaj1cego o doprecyzowanie azy .vqymaga pojemnika ze steryln4 wod4 o dwukomorowej
burlowie zabez,pieczaj1cej przed osadzani(3m siq czqstec'zek wody wewnqtrz drenu tlenowego?
OdpowiedZ - dolpuszcza

3.2i' uwagi na faikt, 2e na rynku medycznyrn dostgpne sq pojemniki ze steryln4 wod4 do inhalacji o roznym
zakresie pojenurirSci, zwraoamy sig z prorib4 o podanie zapotzebowanej iloSci wody w ml oraz dopuszczenie
mcrZliwoSci wy(Deny (zmiang jednostki miary w fol'mularzu cenowym) w/w wody na l0 ml , wraz z
odpowiednim prpeliczeniem w formnlarzu cerrowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiqzanie pozwoli
narozszerzenir::iakresu potencjalnych W'ykonawc6w, a jednoczeSnie pozwoli naszej firmie na zloaenie waZnej i
konkurencyjnqj rpenowo oferty.

Odpowiedz - ta,k

Informujemy,, :tre zgodtrie z wymogiem aft, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zantowielh Prutllicznych (tj, Dz:. U. ,z 2017 r. poz. 1579 z pofln. zm,), stanowisko Zanawiaiqcego

zostalo rozesf ahe do wszystkich wykonawc:6w, kt6ryrn przekazano SIWZ.

Sprawg prowaflzi - Anna Jastrzgbska

Zamawiaj1cy


