
Sam odzielny Publiczny Zal<lad O pieki Zd rowotnej
Kilirfiskiego 29
08-1n0 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt j.u.ll7 4120t7 ll0 Siedlce dnia: 201 7-04-'26

ODPOWIEDL
na zapytania w sprawier SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiaj4cego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikarji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 22015 r. poz.2164 zpo1n. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawg rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u.,
matenial6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6iniowe64o

systemu pobierania krwi,

Tre66 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotycry Pakietu nr2l poz.3
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci maskg tlenow4 z drenem 210 cm o wysokiej koncentracji tlenu z

workiem zzaworem jednokierunkowym, tak jak obecnie stosowana przezZamawiaj4cego?
odpowiedz - Pakiet nr 2r poz. 3 dotyczy papieru do videoprintera.

Dotyczy Pakietu nr 2l poz,3
Czy zamawiaj4cy maj4c na uwadze Srodki publiczne, kt6rymi operuje, zasady zachowania

wolnej konkurencji, wyrazi zgodg na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii
r6wnowaznej, o parametrach pomiaru nie gors4rch ni2 oryginalne 

-zujniki, jedn6pacjentowego,
sterylnego do pomiaru saturacji pracuj4cego w technologii zgodnej z Nellcoi oximax, kalibrowanego
analrrgowo, zrozszerzonvm zakresem i dokladnoSci4 pomiaru saturacji ti.70-100% +l-Z i SO-6g% +l-
3, wsp6lpracuj4cy ze wszystkimi urz4dzeniami oksym etrycznymi firmy Nellcor, dla pacjent6w
ponizej o masie powyzej 30 kg, w opak, 24 szt., czgs6 klej4ca w ksztalci e ,,g,,,,be2 ziwartosci
ftalan6w, czyli o parametrach uzytkowych leps4,ch niZ czujniki, na kt6re wskazuje obecny opis ?
OdpowiedZ - Pakiet nr 2I poz.3 dotyczy papieru do Videoprintera.

Dotyczy Pakietu nr 34 poz.1,14-ls
Czy zamawiaj}cy wyrazi zgodE na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co

umo2liwiloby zLoLenie wigkszej iloSci konkurencyjnych cenowo ofeftprzetargowych?
Odpr.rwiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotycry Pakietu nr 34 poz,3-4
Czy zamawiaj4cy dopuSci kabel o dlugoSci 3,6 m?

OdpowiedZ - tak
Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 5

Czy zamawiaj4cy dopu5ci odprowadzenia o dlugoS ci 0,74 m?
OdpowiedZ - tak
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Dotyczy Pakietu nr34 poz.6
Czy zamawiai}cy dopuSci mankiet NIBP dla obwodu ramienia 25-35 cm?

Odpowied2 - tak

Doffcry Pakietu nr 34 poz.7
Czy zamawiaj4cy dopuSci mankiet NIBP dla obwodu ramienia 33-47 cm?

OdpowiedZ - tak

Dotycry Pakietu nr 34 poz. 8
Czy zamawiaj4cy dopu6ci przew6d o dtugoSci 3m?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu nr 34 poz, 12,13
Czy zamawiajqcy dopuSci czujnik o dlugoSci 3m?

OdpowiedZ - tak

Dotycry Pakietu nr 54 poz. 1

Czy zamawiaj4cy dopuSci filtr o przestrzeni martwej 54 ml?
OdpowiedZ - tak

Dotycry Pakietu nr 54 poz" 3
Czy zamawiaj1cy dopuSci w/w zakresie zestaw anestezjologiczny bez lateksu, jednorazowego

uzytku skladaj4cy sig z dw6ch rur o dlugoSci 1,8m, dodatkowej rury do worka o dlugo(ci 1,8 m orai
worka oddechowego o pojemnolci2l?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dotycry Pakietu nr 54 poz. 5
Czy zamawiaj4cy dopu$ci linig o dlugo6ci 2,6m?

OdpowiedZ - tak

Dotycry Pakietu nr 54 poz" I
Czy zamawiaj4cy dopuSci mankiet NIBP, wielokrotnego uZytku, dla doroslych w rozmiarach

20-26cm, 25 -3 5 cm, 33 -47 cm?
Odpowied2 - zgodnie z SIWZ

Dotycry Pakietu nr 54 poz. 6, 10
Prosimy o okreSlenie do jakiego aparatu ma byi przeznaazony przew6dlczujnik w dw

zakresie. Obecny opis w ilw zakresie nie pozwalanazloLenie oferty, zgodnej z wymaganiami
Zamawiaj4cego (tj. akcesori6w kompatybilnych)
OdpowiedZ - Przew ody I czujniki do aparatu Primus

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamowien Publicznych (Dz. U . z 2015 r. poz. 2164 z p62n. zm.), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

DYREKTOR

Zakladu OPi

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska
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