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ODPOWIEDZ
n zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiaj4cego wptryngla proSba o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiehPublicznych (Dz" IJ" 22015

r. poz. 2154 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawg rgkawic

medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu

laboratoryjnego j.u" oraz aspiracyjno-pr6Zniowego systemu pobierania krwi,

Tre$6 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

l.Crry Zamawiaj4cy w Pakiecie 4l,poz.9 i 10 wymaga ez pakowanych po 10 szt" w opakowaniu
papierowo-foliowym ?

OdpowiedZ - Zgodnie z SIW Z

2. PAKIET NR 39 - System aspiracyjno-pr62niowy" Aspiracja zapomooqmechanicznego
odci4gnigcia tloka:
poz" 5: czy Zamawiaj4cy dopuSci prob6wko-strzykawkg z EDTA (poj. 1,4-2ml)?
OdpowiedZ * TAK

Za\1czniknr 8 umowa - system zamknigty - $ 4:
pkt3: ze wzglgdu na specyfikg zastosowanego odczynnika, kt6rego termin wazno6ci okreslony przez
producenta wynosi 12 miesigey od daty produkcji prosimy o dopuszczenie prob6wko-strzykawek w
pozycjach 6, 7 (powt6rzona numeracja - prob6wko-strzykawki do OB. poj. 1-2 ml),12 i 13
Formularza cenowego - Pakiet nr 39 - Zal4czniknr I z terminem wa2no5ci wynosz4cym minimum
min.6 miesigcy od okresu wa2noSci okreSlonego przezproducenta
OdpowiedZ - TAK

3. dot. pakietu nr 39
Poniewa2, przedmiotem zam6wienia jest zamknigf aspiracyjno-pr62niowy system do pobierania
krwi, w kt6rym tylko dopasowane do siebie elementy mog? poprawnie funkcjonowa6, z'rvracamy sig z
pytaniem, czy w celu zapewnienia kompatybilno6ci orazbezpieczefistwa pracy Zamawiaj1cy wymaga,
aby wszystkie pozycje pakietu nr 39 pochodzity od jednego producenta? Czy w przypadku
dopuszczenia element6w pochodz4cych od r62nyoh producent6w, Zamawiaj4cy wymaga dol4czenia
do oferly o6wiadczeri tych producent6w o wzajemnej kompatybilnoSci system6w pomigdzy sobq?
OdpowiedZ - TAK
4. dot. pakietu nr 39
Czy Zamawiaj4cy wylnaga, aby prob6wki-strz,ykawki posiadaty kod barwny, inny dla kaZdej grupy
badafi?
OdpowiedZ - TAK
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5. dot. pakietu nr 40poz.3
Czy Zamawiaj4cy wymaga kapilar do gazometrii, wykonanych ztrwalego tworzywa sztucznego"
Zastosowanie material6w takich jak tworzywo sztuczne, eliminuje zagroaenie, jakim jest kruchoSi i
moZliwoSd ukruszenia podczas stosowania innych material6w np. szkla, co moze prowadzid do
skaleczeri personelu"
OdpowiedZ - TAK

6. dot" pakietu nr 40 poz.4
Czy Zamawiaj4cy wymaga strzykawki do gazometrii zheparyn4 litow4 o poj.2 ml ze znacznikiem na
0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml i 2 ml pakowanej pojedynczo, sterylnie?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

7. dot. pakietu nr 40 poz.7
Czy Zamawiajqcy wymaga strzykawki do gazometriizheparyn4litow4 o poj. 1 ml pakowanej
pojedynczo, sterylnie?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

8. dot, zapis6w wzoru umowy na system zamknigty par. 4 pkt.2
Zamawiajqcy zapisal, iz "Towar bgdzie dostarczany do Zamawiaj4cego na koszt Wykonawcy".
Prosimy o modyfikacjg ww punktu paprzez dopisanie "(. . . . . ..) przy czym warto$6 pojedynczej
dostawy nie moze by6 mniejsza niZ 150,00 zlnetIo."
OdpowiedZ- zgodnie z SIWZ

7. dot" zapis6w wzoru umowy na system zamknigty par. 4 pkt" 3.
Zamawiai4cv wymaga, aby termin wa2noSci dostarczonego sprzgtu nie byt kr6tszy niL 12 m-cy od
daty dostawy. W pakiecie nr 39 nie wszystkie elementy systemu zamknigtego pobierania krwi
posiadaj4 12 m-ey termin waZnoSci, co wynika ze specyfiki odczynnika znajdujqcego sig w prob6wko-
strzykawce (dot. porycji nr 13). W zwi4zku zpowyhszym prosimy o dopuszezenie dla produktu z
pozycji nr l3 pakietu nr 39 terminu wa2no6ci min. 5 m-cy od daty dostawy.
OdpowiedZ - TAK

8" dot. zapis6w SIWZ rozdz.8 pkt. 8.4 ppkt 4) oraz zapis6w Umowy par" 1 ust. 4
Zgodnre z Ustaw4 o r*yrobach medycznych z dn. 20 .05 .20 10 r. (Dz.U" nr 1 07 poz. 679 ze zm.)
klasyfikacji i kwalifikacji wyrob6w dokonuje wytw6rca produktu. Nie wszystkie wyroby objgte
przedmiotem zam6wienia w zadaniu nr 40 (dot. poz" I - statywy) zostaly zakwalifikowane przez
producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r" o wyrobach medycznych
i w avi4zku zVm, nie podlegaj4 przepisom oytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych
wyrob6w nie wystawia sig deklaracji zgodnoSci ani innych dokument6w dopuszczaj4cych do obrotu.
W zwi4zku z$m zwracamy sig z proSb4 o modyfikacjg zapisu pkt. 8"4. pkt.4) pkt I w tabeli
(OSwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce oferowanych wyrob6w) poprzez dopisanie: "oSwiadezenie
Wykonawcy, 2e oferowany przedmiot zam6wienia bgdqcy wyrobem medycznym posiada zezwolenia,
Swiadectwa rej estracj i, certyfikaf (, . " " . . ..)".
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy wyrala zgodg na zaproponowan4 zmiang.

9. Pakiet nr 2l poz.I2
Prosimy o dopuszczenie ww Zelu do EEG o gramaturze2509zprzeliczeniem odpowiedniej ilo6ci tj"
80 szt. Reszta parametr6w bez zmian.
OdpowiedZ - TAK

10. Pakiet nr 21 poz.18
Prosimy o dopuszczenie ww papieru o rozmiarze 210x 140x 250 skladanek , reszta parametr6w bez
zmian.
OdpowiedZ - TAK
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11. Pakiet nr 22 poz.2
Prosimy o dopuszczenie ww elektrod r6wnowa2nych na bazie pianki zZelem stalym o Srednicy

30mm, reszta parametr6w bezzmian.
OdpowiedZ - TAK

12. Pakiet nr 22 poz.3
Prosimy o dopuszczenie ww elektrod o Srednicy 50mm nabazie pianki zLelem stalym, reszta
parametr6w bezzmian.
OdpowiedZ - TAK

13" Pakiet nr 22 poz.3
Prosimy o dopuszczenie ww elektrod o rozmiarze 45 x 42 mm okr4glej z jgzyczkiem, pozostale
parametry oferowanych elektrod bgd4 zgodne z opisem przedmiotu zam6wienia.
OdpowiedZ - TAK

14. Pakiet nr 22 poz.l-A
Czy Zamawiaj4cy dopuSci w ww. pozycjach wyceng za ap. - 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniern
wymaganych iloSci? Podanie cen za opakowania nie bgdzie zawylalo calkowitej wartoSci
przygotowanej oferly przetargowej, co mialoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla I sztuki i
podania jej z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku, co wi4ze sig z koniecznoSci4 jej
zaokr4glenia.
OdpowiedZ - TAK

15. pakiet 43 - czy zamawiaj1cy w poz. 3 dopu6ci zaoferowanie pgtli o dlugo6ci 240 cm, pozostale
parametry zgodne z opisem?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

16. pakiet 43 - czy zamawiaj4cy w poz.5 dopuSci zaoferowanie zestaw6w zzaznaczeniem uwolnienia
gumki przez zmiang napigcia nici zrzucaj4cej opaski, pozostale parametry bez zmian?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

17. Pakiet 26, poz" 3 - Czy Zamawiajqcy Wrazi
wykonanych z 1 warstwy bibuly * I warstwy folii w
zamawrarlei iloSci (462 szt.)?
Odpowiedz - NIE

zgodQ na zaoferowanie przeScieradel
rolce o dlugoSci 55 m, z przehczeniem

18. Pakiet 26, poz. 4 - Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgod7 na zaoferowanie przeScieradel w
rozmiarze 80 x 210 cm?
OdpowiedZ - TAK

19. Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie przeScieradel w
rozmiarze 38 cm x 40 mb?
OdpowiedZ - TAK

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wieh Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2764 z pofin. zm.), stanowisko Zamawiajqcego

zostalo rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rymprzekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

DYR,E
Samodzielne zoego.

Zdrowotnel
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