
S am o dzielny Pub licz ny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt j.u.ll7 412017 19 Siedlce dnia: 20 l7 -0 4 -21

ODPOWTEDZ
na ztpytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo.

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajqcego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U . z 2015

r. poz. 2164 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,

TreSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

,.
Zg*d*ie z ud:i*lonynri odpow{*dz*ami Zamawiajqceg* x dni* 14"04.?$17 r w puz" nr ?

fialexy za*f*rclwad dwa rodzej* naktuwaczy w rczn:iarze :,? w iloici 10S szt, oraz 1,8 w
ilciej l3$0 szt, P*miewat n;rk{*lv*cze pak*wann sq ps ?SS szt" w najmnfejszyn'l opak*waniu
hxndlnwysr (nie rx* m*iliwnfci sprzedaiy np. 1S0 sut.] pr*s'!r*y o d**tas*wanie ilo*ci do
petnyeh opakowafi handlowych.

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiaj4cego w przedmiotowej kwestii jest nastgpuj4ce:

Zamawiajqcy dopuszcza opakowania po 200 szt., wymagana iloSi - nakluwacze 7,2 -200
szt. (1 op.), nakluwacze I,8 - 1800 szt. (9 op.).

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

Prawo Zamowten Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p52n. zm.), stanowisko

Zamawraj1cego zostalo rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

DyF'.E raJqcY

Samo<Jt:irlurgo

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska

#Sf treflsot1'.1l&
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ODPOWItr,DiI,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiaj4cego wplyngla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz. U. 22015 r. poz.2164 z p6Zn. zm.) w

trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawg rqkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u.,

material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr62niowego

systernu pobierania krwi,

TreS6 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotyczy Pakiet 12 poz.22 - Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Dren T-Kehr w rozmiarze 18x45cm CH 12-
24?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 20 poz. 12 - Czy Zarnawiaj4cy w zwi4zku z zaprzestaniem produkcji staz gumowych
gl6wnego producententa staz na terenie Polski dopuSci stazy bezlateksow w rolce pakowane po 25
srtuk,z odpowiednimprzelicz,eniem ilo6ci tj. 200 opakowafi a'25 srtuk?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 20 poz.21 - Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie golarki medycznej jednorazowej
z podw6jnym ostrzem z grzebieniem, ostrza ze stali nierdzewnej.
OdpowiedZ - tak

Dolyczy Pakiet 2I poz. 3, 4 - Czy nie zaszla oczywista omylka pisarska i Zamawiajqcy ma na my6li
papiery oryginalne w prawidlowym rozmiarze 110mmx20mb?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 2I poz. 9 - Crry Zamawiaj1cy dopuSci papier KTG UT-3000A w skladance po
1 12mmx1 10mmxl50 szttk z odpowiednim przeliczeniem iloSci na 80 sztuk papieru
112mmx110mmx150?
Odpowied2 - tak

Dotyczy Pakiet 2l poz. 18 - Papier do programatora Merlin 3650 w rozmiarze 210mmx140mm
posiada dwa rodzaje opakowaf po 100 kartek oraz po 25 0 kartek, prosimy o doprecyzowanie ile
kartek wymaga Zamawiaj4cy 100 lub 250?
OdpowiedZ - po 250 kartek

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



Dolyczy Pakiet 25 poz.4 - Prosimy Zamawiaj4cego o wydzielenie w/w porycji do oddzielnego
pakietu, co pozwoli nazto2enie wigkszej liczby konkurencyjnych ofert dlaZamawiaj4cego na
wydzielon4 pozycjQ.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakiet 26 poz,4 - Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przeScieradla papierowo-foliowe
nieprzemakalne, niesterylne w rozmiarze 80x2 1 Ocm.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 26 poz.5 - Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przeScieradla w rolce o szerokoSci
38cm. Pozostale wymagania zgodnie zSIWZ.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 27 poz.2 - C"y Zamawiajqcy dopuSci jednorazowy, niepyl4cy, wysoko chlonny, nie
uczulaj4cy podklad higieniczny na st6l operacyjny wykonany z2 scalonych powlok: mocnego,
nieprzemakalnego laminatu o gruboSci minimum 0,12mm i chlonnego rdzeniaw rozmiarze
50x125cm - gruboSci minimum 0,70mm i wymiary przeScieradla 101x150(+l-2cm Podklad w czg6ci
chlonnej lekko pikowany, nie powoduj4cej uszkodzef sk6ry pacjenta. Wchlanialno6i co najmniej 2,61.

Produkt latwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony narw4produktu lub wytw6rcy)?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 28 poz. I - Crry Zamawiaj4cy w miejsce piktogramu o braku lateksu, dopu6ci
o6wiadczenie producenta fartuch6w o braku lateksu?
OdpowiedZ - tak

Doffcry Pakietu nr 16:
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg nawyl4czenie rgkaw6w papierowo-foliowych do sterylizacji (poz.7-
17) oraz utworzenie odrgbnego pakietu? Podzielenie pakietu umoZliwiloby wigkszej iloSci oferentom
zfoLenie ofert atrakcyjnych pod wzglgdem ceny, walor6w funkcjonalno-uZytkowych oraz jako$ci.
Umo2liwienie zloLenia ofert r62nym firmom pozwoli Zamawiaj1cemu na dokonanie wyboru oferty
zgodnej zSIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

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

Zam6wien Publicznych (Dz. U, 22015 r. poz.21,64 z p62n. zm.), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiaj4cy


