
Samodzielny Publ iczny Zaklad O pieki Zd rowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt med.126612019 Siedlce dnia: 2019-06-l I

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie infonnujerny, i2 do Zamawiajqcego wplyngla pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfilcacji istotnych

wat'unk6w zamowrenia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z dnia29 sIycznia2004

rol<u Prawo Zam6wie'h Publicznych (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawa rgl<awic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu

laboratoryjnego j.u" oraz aspiracyjno-pr62niowego systemu pobierania l<rwi,

TreSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Pal<iet nr 40
Czy Zamawial4cy w pozycj i 3 dopuSci zaol'elowanie pgtli o dlugoS ci 240 cm, Srednica 32 mn w miejsce
Srednicy 35 mm.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakietu rc 27 poz" 3

Czy zamawiaj4cy dopuSci mashi z drenem o dtugoSci 2l0cn?
OdpowiedZ - TAK

l)otvcz1, Pal<ietu nr 47
Czy zamawiajqcy rnaj4c na uwadze Srodki publiczne, kt6lymi opeluje, zasady zachowania wolnej

konkurencji, wylazi zgodg na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii r6wnowa2nej, o
palarnetlach pomiaru nie gorszych ni2 olyginalne czujniki, jednopacjentowego, stelylnego do porniaru saturacji
pracuj 4cego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego analogowo , z tozszerzorym zakresem i
dokladnoSci4 pomialu saturacji tj.10-100% +l-2 i 60-69% +/-3, wsp6lpracuj4cy ze wszystkirniurzqdzeniami
oksymetlycznymi firrny Nellcor', dla pacjent6w ponizej o masie powyZe.j 30 kg, w opak.24 szt,, czgs( l<lej4ca w
l<sztalcie "8",, bez zawartoSci ftalanow, czyli czujniki, z l<t6rych Zanawiajqcy obecnie korzysta ?

OdpowiedZ - TAI(

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci filtr mechaniczny o sl<utecznoSci filtrac.jibakteryjnej iwirusowej 99,9999Vo,
skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni maftwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcjq wymienni[<a ciepla i
wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposazony w zlqcze proste, sterylny, z portern kapno
na lince, pal<owany pojedynczo, tak, jak stosowany przez,Zarnawiaj4cego?
OdpowiedZ - zgodnie z. SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz.3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci ulclad anestezjologiczny, jednorazowy, skladaj4cy sig z2 rur o dlugo5ci I 80 cm oraz
jcdnej rury do worlca o dl. I 80 crn, z wolkiem oddechowy n 21, bez zawartoSci lateksu, z h4cznilciem l<4towym z
poftem luer-locl<, z tr6jnil<iern Y, mil<robiologicznie czysty, w opal<owaniu foliowym, tal<, jal< stosowany przez
Zamawiaj1cego?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5
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Czy Zamawiaj4cy dopuSci linig o dlugoSci 300 cm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dolyczy Pakietu nr 7 poz.7
Czy Zamawiaj4cy wyrazizgodgna wydzielenie wlw pozycji do osobnego pakietu, co umoZliwi zlo|enie
wiglcszej i I o3ci konkure ncyj ny ch ce now o ofert przetargowych?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

czgic 41 - elektrody do defibrylatora LIFEPAI(
Czy Zanawiaj4cy bgdzie wymagal, by zaoferowane elektrody by{y w pe{ni kompatybilne i przetestowane do
uLycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcj4 obstLrgi orazzaleceniami producenta? ProdLrcent
defibrylator6w LIFEPAI( nie ponosi odpowiedzialnoSci za incydenty medyczne lub nieskuteczno6i terapii
wynilcaj4ce zuLycia akcesori6w niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obslugi defibrylatora.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet nr 29: Pytanre 1 Czy zgodnie z art.29 ust 3 Pzp, w poz. 1 Palcietu nr 29 Zamawiajqcy dopu6ci ztoAenie
ofefty na posiadaj4ce atest ploducenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustaw4 o wyrobach
medycznych, wolne od ftalan6w, jednorazowe, steLylne, dobrze sobie znane (stosowane obecnie w Pracowni TI(
Zamawiaj4cego) Wklady do strzykawki aulomatycznej Nemoto Dual Shot Alpha, zawierajqce: zestaw A o
wklad o pojemno5ci 200 rnl, o zl4cze szybkiego napelniania, o zl4cze niskiego ci6nienia o dtugoSci 150 cmz
tr6jnikiem i zaworkiem zwrotnym (ciSnienie do 350 PSI), o ostrze typu spike zestaw B o wklad o pojemnoSci
100 ml, o ostrze typu spike
UZASADNIENIE: Zestawylwktady, o kt6rych jest mowa w Pytaniu 1, s4 artykulami dobrze znanymi
Zamawiaj4cemu, poniewaz ich dostawy w l4cznej iloSci 500 komplet6w s4 przedmiotem obecnie realizowanej
urllowy nr 123|SPZOZ|2}18 zawartej w dniu 06.08.2018 roku i aktualnej do 05.08.2019 roku. Jako66, budowa,
parametry oraz specyfika zastosowania wklad6w, o ktdrych mowa w Pytaniu 1, nigdy nie budzily najmniejszych
zastrzelen ze strony Pracowni Tomografii l(otnputelowej SP ZOZ w Siedlcach. Ponadto, opisane w Pytaniu I

zestawy dostarczane s4 w ogromnych ilodciach (setl<i tysigcy), od okolo l0 lat, do Uzytkownik6w
wstlzykiwaczy kontrastLr Nemoto Dua[ Shot Alpha naterenie Polslci, bezZadnych reklamacji czy zastrzelehze
strony ich U2ytkownil<6w. Do glona sta.lych Odbiorc6w wy2ej opisartych zestarvow nalez.q m,in, Wojewodzlti
Szpital Zespolony w I(aliszu, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w ZamoSciu, Poddgbickie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Poddgbicach, Zesp6t Opieki Zdrowotnej w PLrlawach, Szpital "Latawiec" w Swidnicy,
Wojew6dzki Szpital Zespolony w Lesznie, Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wojew6dzki Szpital
Podkarpacki w I(roSnie, SP ZOZ w Garwolinie, Uniwersyteckie Centrum I{iniczne w Gdafsku, Cenffum
Medyczne HCP w Poznaniu i wiele innych, wiod4cych plac6wek sluzby zdrowia.
OdpowiedZ - TAK

Pytanie 2 Czy zgodnie z art.29 ust 3 Pzp, w Pozycji 2 Pakietu nr 29 Zamawiaj4cy dopuSci zlozenie ofefty na
posiadaj4ce atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie zastaw4 o wyrobach
medycznych, woine od ftalan6w, jednorazowe, sterylne, dobrze sobie znane (stosowane obecnie w Pracowni TK
Zamawiaj4cego) zlycza niskociSnieniowe o dlugoSci 150 cm z tr6jnikiem i zaworkiem antyzwrotnym (ciSnienie
do 350 PSI)?
UZASADNIENIE: Zl4cz4 o kt6rych mowa w Pytaniu 2, s4 artykilami dobrze znanymi Zarnawiaj4cemu,
poniewaz ich dostawy w l4cznej iloSci 1000 sztuk s4 przedmiotem obecnie realizowanej umowy n-r

123|SPZOZ|2018 zawartej w dniu 06.08.2018 roku i aktualnej do 05.08.2019 roku. JakoS6, budowa, parametry
oraz specyf,tka zastosowania zt4czy, o l<t6rych mowa w Pytaniu 2, nigdy nie budzily naj mniejszych zastrze|en ze

strony Pracowni TK SP ZOZ w Siedlcach. Ponadto, opisane w Pytaniu 2 zl4cza dostarczane s4 w oglomnych
iloSciach (setki tysigcy sztul<), od okolo 10 lat, do wstrzyl<iwaczy l<ontt'astu r6znego typu na terenie Polsl<i, bez
2adnych reklarnacji czy zastrze2en ze stt'ony ich Uzytkownikow, W okresie od 2010 roku do dnia dzisiejszego,
iloS6 dostarczonych na terenie Polsl<i zl4czy, o kt6rych jest mowa w Pytaniu 2 przel<roczyla p6l miliona sztuk.
Prosimy o wprowadzenie przezZamawiaj4cego treSci udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym
samym charakteru wi424cego dla wszystkich podmiot6w bior4cych udzial w tym postgpowaniu. Z powazaniem
Odpowied2 - TAK

SIWZ - pkt. 8.2 - grupa kapitalowa
Prosimy o potwierdzenie,2e Zamawiaj4cy vznaza spelniony wym6g art,24 ust, 1 pkt23 ustawy Pzp, jeSli
wykonawca, kt6ry nie nale?y do zadnej glupy kapitalowej, przedstawi stosowne oSwiadczenie wraz z ofert4.
Zgodnie z interpletacj4 przepis6w dotycz4cych nowelizacji ustawy Pzp zanieszczonej na stronie Urzgdu
Zam6wieft Publicznych - "Zarnawiaj4cy powinien przyjEt. oSwiadczenie wykonawcy o blaku przynaleznoSci do
jakiejkolwiek grupy kapitalowej b4dZ ptzynale2no{ci do grupy kapitalowej zlo\one wraz z ofefi4, w sytuacji gdy
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w postgpowaniu zloZono jedn4 ofertg h"rb wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu. OSwiadczenie o
bralcu przynaleZnoSci do grupy lcapitalowej zlohone wraz z ofert4, niezaleznie od iloSci oferl lub wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, 16wniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postgpowania, o
l<t6rej rnowa w art.24 ust. 1 pl<t 23 ustawy Pzp. Nalezy jednal< w tyrn przypadlcu pamigtai, ze jal<alcolwiel<

zmiana sytuacji wykonawcy w tol<u postgpowania (wl4czenre do grupy l<apitatowej) bgdzie powodowala
obowiqzel< al<tual izacj i tal<iego oSwiadczen ia po stronie wykon awcy".
Odpowied2 - TAI(

Pakiet nr 19 poz.2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o roztniarze 129 x 135 mm x 370 kartel<.
OdpowiedZ - TAK

Palciet nr 19 poz.3, 4 Prosirny o dopuszczenie w ww. pozycjach olyginalnych papier6w Mitsubishi o dlugoSci
20 metr'6w"
OdpowiedZ TAK

Pakiet nr 19 poz.5 Prosirny o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rontiarze 152 x90 rnm x 160 kartek.
Odpovvie dz TAK

Pakiet nr l9 poz.9 Prosimy o wyjaSnienie czy papier w pozycji 9 posada nadruk czyjest gladki.
OdpowiedZ - z nadrulciem

Pakiet nr 19 poz, 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kaftel< z
jednoczesnynr przeliczeniem wymaganych iloSci tj. 80 szt. (sl(tadanek). Papier o rozmiarze 112 x 100 mrn x 150
l<aftek to papier przeznaszony do aparatu I(TG Goldway UT-3000A, kt6ry w opisie przedmiotu zamowienia
wsl<azal Zanawiajqcy.
OdpowiedZ TAI(

Pakiet nr 19 poz. 12 Plosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny zelu do EEG w op. 250 g zjednoczesnym
przeliczeniern wyrnaganych iloSci tj. 80 szt.
Odpowiedz -'fAl(

Pakiet ru 19 poz. 16 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozrniarze 172 x 125 mm x 200 kartekz
j edn oczesnyrn przeliczeniem wymaganych i lo Sci tj. 7 5 szt. (skladanel<).
OdpowiedZ - TAI(

Pal<iet rrr 19 poz. I7 Prosimy o dopuszczenie w ww, pozycji papielu o rozmiarze I I0 x 150 mm x 200 l<artek z
jednoczesnym przeliczeniern wymaganych iloSci tj. 1,50 szt. (skladanel<).
OdpowiedZ - TAK

Palciet nr 19 poz. I 8 Plosirny o wyjaSnien ie czy papier w pozycj i 1 8 posada nadrul< czy jest gladki.
Odpowied2 - nadruk

Palciet nr 19 poz.22 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibtylatora Lifepak 72 o rozmiarze
107 mm x23 m.
OdpowiedZ - TAI(

Paltiet nr 19 poz.23 - Prosirry o wyja5nienie czy nadrul< ma byi nazewnqlrz roll<i czy do wewn4trzroll<i?
OdporviedZ nadrul< od wewnqtrz loll<i

Pakiet nr 19 poz.24 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o szerokoSci 58 mm.
OdpowiedZ - TAK

Pakiet nr 20 poz. 1,2,3,4 Prosimy o dopuszczenie rnoZliwoSci wyceny elel<trod w op, - 50 szt. z jednoczesnym
przeliczeniem wyrnaganych i lo5ci.
OdpowiedZ - TAI(

Palciet nr 20 poz.8 Pt'osirny o dopuszczenie rv ww. pozycji elel(trod w jednyrn l<olol'ze - niebieskim.
Odpowiedl - zgodnie zSIWZ

Projekt umowy - par. 2 ust. 5
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Prosimy o wykreSlnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Proponowany zapis umowny stanowi obejScie art. 144
ustawy z dnia29 stycznia 2004 rol<u Prawo zam6wien publicznych zakazujqcego jalcichkolwiek zmian umowy
w stosunku do treSci ofefty, na podstawie kt6r'ej dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest
wymaganie od Wyl<onawcy, aby byl przygotowany na zmiang iloSci poszczeg6lnych pozycji towaru, czyli
przedmiotu zam6wienia (a tym samym zmiang utnowy), w spos6b zaleZny jedynie od woli Zamawiajqcego.
SIWZ zawiera bowiem, stosownie do alt. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zam6wienia, stanowi4cego
integralna czgSi umowy o zam6wienie, i wykonawca sklada ofertg, l<t6ra j est zwi4z.any, tylko w zakresie tak
opisanego przedmiotu. Tylko w ten spos6b wykonawca, znaj4c przedmiot zam6wienia, t1. poszczegolne pozycje
towaru i ich iloSC, rnoze prawidlowo przygotowai i skalkulowai ofertq. Zamawiaj4cy oczekuj4c od wykonawcy
pelnej gotowoSci na zrniang przedmiotu zam6wienia, d. ilo6ci poszczeg6lnych pozycjitowaru, wedlug wlasnego
tznania, samowolnie ingeruje w tre3i Lullowy (zmienia jej plzedmiot), co jest niedopuszczalne w riwietle at1. 144
pzp
OdpowiedZ - zgodnie z zaprsani SlW Z

Pakiet 6, pozycja2
Czy Zanawiaj4cy dopuSci sililcouow4 sondg Sengstakena o dlugoSci roboczej 85cm?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 1, pozycja 2a 1 2b
Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren wielokanalikowy do ran (t'urkowy), wykonany z silikonu tnedycznego o

najwylszej biokompatybilnoSci, w calo6cikontlastuj4cy w RTG, o plzekroju jal< na zdjgciu, bez spinki do

mocowania, pakowany podw6jnie (folia, folia-papiel), sterylny, a'7 szt,, w l'ozmiarze 25mm x 400mm ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet I l,pozycja4
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci liczniki igiel pal<owaue pojedynczo z przeliczetriern iloSci na 192 sztuki?
Odpowiedz - TAK

Pakiet 13, pozycje 1 - 3
Czy Zatnawiaj4cy dopu6ci rurki anatomicznie uksztaltowane w opakowaniach folia-papier bez punktowych
zgrzew6w?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet I 3,pozycjaT
Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurkg tracheostomijn4 z medycznego PCV, silikonowan4?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 16, pozycjal
Czy Zamawiaj4cy dopuSci pojemnil< do pobierania popluczyn z drzewa osl<rzelowego z l<ontlolq sily ssania, poj,

20ml?
OdpowiedZ tak

Pakiet 16, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci lEcznik k4towy oblotowy jednorazowego uzytku?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycjal
Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik Foley'a z balonem o pojemnoSci 5-15ml, pal<owany podwdjnie: wew, - folia,
zew.-folialpapier?
OdpowiedZ - tak
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Pal<iet 17, pozycla2
Czy ZamawiajEcy dopuSci cewnil< Foley'a z plastil<ow4 zastawl(?, z balonern o pojemnoSci 30-45m1, pakowany
podw6jnie: wew. - folia, zew. - folia / papier?
OdpowiedZ zgodnie z. SITNZ

Pal<iet 17, pozycja3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do odsysania znieprzezroczystym lconel<torern?

Pakiet 17, pozycja3
Czy Zamawrajqcy dopuSci cewnik do odsysania z otworeln centralnym oraz dwoma otworami bocznymi
naprzemianlegtymi?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycjaT
Czy Zanawiajqcy dopuSci wolel< do godzinowej zbiolki rTroczu o pojemnoScicalkowitej 2500rnl (2000m1
worek, 500nrl komora porniarowa), dren o dlugoSci 720ctn zbeziglowym poftem do pobierania pr6bek?
W przypadku negatywnej odpowiedzi plosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego palcietu.
OdpowiedZ - tal<

Pakiet I8, pozycja3
Czy Zamawtalqcy dopuSci kieliszki pakowane a'90szt. zprzeliczeniern iloSci na 1000 opakowaf?
OdpowiedZ -_ tal<

Pakiet 18, pozyclaT
Czy Zanawiaj4cy dopuSci sterylne zacisl<acze do pgpowiny?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja26
Czy Zamawtaj4cy dopuSci myjkg w formie rgkawicy 15cm x 22cm, wylconan4z2 warstw wl6l<niny o
gralmaltJrze 60glm2, bez pokrycia foli4, tas4czona obustronnie Srodkami myj4cymi o neutralnyrn pH 5,5?
OdpowiedZ - tal<

Palciet l9, pozyc.ie 3 - 4
Czy Zanawiaj4cy dopuSci oryginalne papiely do videoplinter6w w rolkach o dlugoSci 20m?
OdpowiedZ - tal<

Pakiet 19, pozycja6
Czy Zanawial4cy dopuSci papier do KTG 1 12 x 100 x 100 z przeliczeniem iloSci na 45 sztuk?
OdpowiedZ - tal<

Pal<iet I 9, pozycja 8

Czy Zamawiajqcy dopuSci papier do aparatu AsCard Mr Gold w rolce o dlugoSci 20m z przeliczeniem iloSci na
300 rolel<?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycja12
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci2el do EEG a'0,251<9zprzeliczeniem iloScina 80 sztul<?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycja 16

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do programatora Biotronil< 111 x 125 x200 zprzeliczeniem iloSci na 75 sztuk?
OdpowiedZ - tal<

Pakiet 19, pozycja22
Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do defibrylatora Lifepacl< \2 w tozm. 106mm x25m?
OdpowiedZ - tal<

Palciet 20, pozycje 7 - 4
Czy Zamawiajqcy dopu6ci wyceng elektlod za opal<owauie a'50 szt. z odpowiednirn plzeliczenierr iloSci?
Odnowiedz - tak
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Pal<iet 20, pozycja 4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci elektrody do Holtera w rozmiarze 5,5cm x  ,lcm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 20, pozycja5
Czy Zamawiaj4cy dopuSci elektrody plzyssawkowe w kolorze granatowym?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 20, pozycja 8

Czy Zamawiaj4cy dopuSci gruszki gumowe do elektrod przyssawkowych w kolot'ze granatowyu?

OdpowiedZ - zgodnie z SI\N Z

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci podanie aely za opakowanie a'50sztuk, zprzeliczeniem zamawianej iloSci?

Odpowied2 - tak

Pakiet23, pozycja2
Czy Zanawiaj4cy dopuSci podanie ceny za opakowanie handlowe a'1OOsztuk, zprzeliczeniem zamawianej

iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pal<iet23, pozycja3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, zprzeliczeniem zamawianej

iloSci?
OdpowiedZ - tak

Czgi6 23, pozycja 4
Czy Zanawia)4cy dopuSci fartuch wiqzany ztyht?
OdpowiedZ zgodnie zSIWZ

CzESt 23, pozycla 4
Zwracamy sig z proSba o doprecyzowanie czy Zamawiaj4cy ma na my6li fartuch z tlokami przymocowanymi z

przodu,wi4zany zIyht?
OdpowiedZ troki przymocowane z rylu, wiqzany z przodu lub pasek z szlufl<ami

Pal<iet23 pozycja 6
Czy Zamawiaj4cy dopudci fartuch wykonany z wl6kniny polipropylenowej podfoliowanej na calej powierzchni

o gramaturze 30glm2 w rozmiarze L (uniwetsalnym) ?

OdpowiedZ - tak

Paktet23,pozycja 6

Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch stelylny w rozmiarach L lub XL?
Odpowied2 - tak

Czg{c 23, pozycja 6

Czy Zamawiaj4cy dopu$ci fartuch wyl<onany w czgSci pozawzrnocn ieniami z wt6kniny o gfamatut'ze l3g/tn2?

OdpowiedZ - tak

Czgi( 23, pozycja 6

Czy Zamawiaj4cy dopudci farluch w roztniarze L lub XL?
Odpowied2 - tak

Pakiet 23, pozycja 7

Czy Zamawiaj4cy dopuSci oslong na przewody w rozniarze l4x250cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycjaS
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci fartuch o szerokoSci 71cm?

OdpowiedZ - tak
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Pakiel23, pozycja 8

Czy Zamawiaj4cy dopuSci farluch wykonany z folii o gruboSci 0,02mm?
OdpowiedZ - tak, gruby, odporny na rozerwania

Pakiet23, pozycjall
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Sliniak dentystyczny pakowany a'50sztuk, zprzeliczeniem zamawianej ilo6ci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet24, pozycja3
Czy Zamawtaj4cy dopuSci przeScieradlo w rolce wyl<onane z I warstwy bibuly od spody pokrytej warstwq
nieprzemakalnej folii?
OdpowiedZ - tal<

Pakrel24, pozycja3
Czy Zamawiajqcy dopuSci podklad o dlugo6ci 40tn, z przeliczenieur zamawianej iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pal<iet 24, pozycja 4
Czy Zamaw iaj4cy d opu Sci przeS ci eradlo po I ipropyl en owe podfo liowan e?

OdpowiedZ - tak

Pal<ret26, pozycja 4
Czy Zamawiajqcy dopuSci przeScieradlo w rozmiarze 80x2l0crn?
Odpowiedl - tal<

Pa\<iet24, pozycja 5

Czy Zanawiaj4cy dopuSci przeScieradlo w rolce o szelokoSci 38crn?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25
Czy Zamawiaj4cy dopuSci podklad chlonny na st6l operacyjny w rozmiarze 100 x225cm z wkladem chlonnym
pikowanym 50 x 208cm J.2,5 cnt; wyl<onany z pigciu warstw tj. wt6l<niny polipropylenowej 18g/m'?, warstwy
celulozowej 76 gln2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 76 glmz,
niebieskiej folii PE 40 gln2. o chlonnoSci 3820,18 ml?
OdpowiedZ - tal<

Pakiet 46, pozycja2
Czy Zamawia.j4cy dopuSci koszule pacjenta wylconan4 z wl6kniny polipropylenowej o gramattrze 40glm2?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 46, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci koszule w kolorze granatowyn?
OdpowiedZ - zgodnie zSl\NZ

Palciet 46, pozycja2
Czy Zanawtaj4cy dopuSci koszule pacjenta o dlugoSci min. 116cm?
OdpowiedZ - tak

Pal<iet 46, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci koszule pacjenta o dlugoSci min, 114cm?
OdpowiedZ - nie

Pakiet 6:

Cz.y Zmawiajqcy dopu$ci wysol<iej .jal<oSci sondg Sengstakena w rozrnialach 14, 16, 18,21 , przy zachowaniu
reszty parametrow w 100%?
OdpowiedZ - tal<
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Pakiet 13:

Czy Zmawiajqcy w pozyc)i 1 dopuSci wysokiej jakodci rurkg intubacyjn4 firmy RUSCH z jednym pelnym
znacznil<iem glgbokoSci, przy zachowaniu reszty parametr6w w 100%?

OdpowiedZ - tal<

Czy Zmawiaj4cy w pozycji 2 dopuSci wysokiej jakoSci rurkg intubacyjn4 firmy RUSCH z jednym pelnym
znacznikiem glgbokoSci, przy zachowaniu reszty pat'ametr6w w 1000/o?

OdpowiedZ - tak

Czy Zmawiaj4cy w pozycji 7 dopuSci wysokiej jakoSci rurkg tracheostomijn4 firmy RUSCH wykonan4 z
medycznego termoplastycznego PCV, przy zachowaniu reszty parametr6w w l00o/o?

OdpowiedZ - tak

Czy Zmawiaj1cy w pozycli 9 dopuSci wysokiej jakoSci szczoteczl<q firrny RUSCH biologicznie czyst4,przy
zachowaniu reszty paramett'6w w 100%?

OdpowiedZ - tak

" Pal<iet 21 :

Czy Zmawiaj4cy w pozycji 3 dopu6ci wysokiej jakodci maskg tlenow4 z drenem firmy RUSCH o dlugoSci 210

am, pTzy zachowaniu reszty paratnetr6w w 100%?

OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 36 Poniewa2, przedmiotem zam6wienia jest zamknigty aspiracyjno-pr6zniowy system do

pobierania krwi, w kt6ryrn tylko dopasowane do siebie elementy mog4 poprawnie funkcjonowai, zwracamy sig

z pytaniem, czy w celu zapewnienia kompatybilnoSci oraz bezpieczefstwa pracy Zamawiaj4cy wymaga, aby
wszystl<ie pozycje pakietu nr 36 pochodzily odjednego producenta? Czy w przypadku dopuszczenia elernent6w
pochodz4cych od r6znych producent6w , Zamawiaj4cy wymaga doL4czenia do oferty oSwiadczeri tych
producent6w o wzajemnej kompatybilno6ci system6w pomigdzy sob4?

OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 36 Czy Zanawiajqcy wylnaga, aby prob6wki-strzykawki posiadaty kod barwny, inny dla kaZdej

grupy badaf?
Odpowied2 - tak

dot. pakietu nr 37 poz.3 Czy Zanawiaj4cy wymaga kapilar do gazometrii, wykonanych z hwalego tworzywa
sztucznego? Zastosowanie materia{6w takich jak tworzywo sztvczne, eliminuje zagroZenie,jakim jest kuchoSC i

mozliwo6i ukruszenia podczas stosowania innych materiat6w np. szkla, co moze prowadzi6 do skaleczen
pelsonelu.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

dot. pakietu nr 37 poz.4 Czy Zamawiaj4cy wymaga strzykawlci do gazometrii z heparyn4 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

dot. pakietu nr 37 poz,7 Czy Zamawiaj4cy wymaga strzylcawl<i do gazomett'ii dla noworodl<6w z heparynE

litow4 o poj, 1 ml pakowanej pojedynczo, sterylnie?
OdpowiedZ - nie

dot. zapis6w wzoru umowy na system zamknigty par, 4 pld. 2 Zamawiaj4cy zapisal, iL ,,Towar bgdzie

dostarczany do Zamawiajqcego rn koszt Wykonawcy". Prosimy o modyfikacjg ww punktu poprzez dopisanie

,,(.. . .. ..) przy czym warto66 pojedynczej dostawy nie moze byi mniejsza ni2 150,00 zl netto." Pro6bg

motywujemy tym,2e dla zamdwiefi poni2ej 150,00 zl,koszty transportu, na kt6re sldadaj4 sig m.in. koszty

opakowania transportowego, robocizny, l<oszty wydrulcowania list6w pfzewozowych, koszty dostarczenia

towaru do przewoZnika, s4wy2sze niz wartoSi mar|y uzyskanej ze sprzeda2y towaru o tal<iej waftoSci.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

dot. zapisdw wzoru umowy na system zaml<nigty par. 4 pkt. 3. Zamawiaj4cy zapisal, iz ,,Termin waznoSci

dostarczonego sprzgtu j.u. nie moze by6 k6tszy ni2 12 rriesigcy od daty dostawy za wyj4tkiem poz. 13 palcietu

39, kt6rego termin waznoSci wynosi minimum 5 miesigcy od daty dostawy orazpoz. S, 13, 14 pakietu 39,

kt6rego terminern wazno6ci wynosi min.6 miesigcy od okresu wa2noSci okreSlonego pLzez producenta".
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Rozumiemy i2 doszlo do omylki pisarskiej i ze prawidlowy zapis brzmi nastgpuj4co: ,,Termin wazno6ci
dostarczonego sprzgtu j.u. nie moze byi kr6tszy niz 12 miesigcy od daty dostawy za wyj4tkiem poz. 16 pakietu
36 (plob6wko-strzykawlca EDTA-zel), kt6rego termin wazno6ci wynosi minimum 6 rriesigcy od daty dostawy."
OdpowiedZ - tak

dot. zapis6w SIWZrozdz.8 pkt. 8.4 ppkt 4) orczzapis6w Umowy par. I ust. 4 Zgodnie z Ustaw4 o wyrobach
rnedycznych 2dn.20,05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz.679 zenn.) klasyfil<acji il<walifikacji wyrob6w dokonuje
wytw6rca produktu. Nie wszystkie wyroby objgte przedmiotem zam6wienia w zadaniu nr 37 (dot. poz. 1 -
statywy) zostaly zakwalifikowaneprzez producenta jal<o wyroby rnedyczne w lozunrieniu ustawy z dnia
20,05.2010r. o wyrobach medycznych i w zwiqzl<u z tym, nie podlegaj4 przepisom cytowanej ustawy, ani
dyrektywom europejskim, Dla tych wyrob6w nie wystawia sig deklaracji zgodnoSci ani innych dokument6w
dopuszczalqcych do oblotu. W zwiqzkuztym zwracarny sig z ploSb4 o modyfil<acjg zapisu pkt. 8.4, pkt.4) pkt I
w tabeli (OSwiadczenie Wyl<onawcy dotyczqce oferowanych wyrob6w) poprzez dopisanie: ,,oSwiad,;zenie
Wyl<onawcy, ze oferowany przedmiot zam6wienia bgd4cy wyrobem nredycznym posiada zezwolenia,
Swiadectwa rejestracji, certyfil<aty (.......,)".
odpowied2 - zgodnie z zaL4cznil<iem do SIWZ nr 5

dot. pakietu nr 36 poz. I Poniewaz prob6wki-strzykawki zpoz. N I pakowane s4 po 50 szt. w opakowanie
handlowe i nie ma mozliwoSci zakupu mniejszej iloSci produlctu (nie sprzedajemy na sztuki tylko w
opakowaniach handlowych) zwracamy sig do Zamawiaj4cego o ponowne prze\iczenie zamawianych iloSci.
Pozwoli to na uniknigcie nieporozumieri na etapie realizacji zarn6wienia.
odpowiedZ - zgodnie ze z;lnianq SIWZ (data pisna22.05.2019r.) zamawiajqcy wymaga 60 000 szt. prob6wko -

strzyl<awel< czyli w przeliczenlu na pelne opakowania 1200 op.

Pal<iet 21 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie mashi tlenowej zdrenem 200 cfir do wysohiej l<oncentracji tlenu z workiem zzaworem
jednokierunkowym
OdpowiedZ - tak

Pakiet m'40
Pozl Czy w miejsce pierwotnych parametr6w Zanawiajqcy wyrazizgodgnazaoferowanie jednorazowych
l<leszczy biopsyjnych o zwigl<szonej pojenrnoSci lopatek, bezigty, z podw6jnyln system ciggiel
urnoZliwiaj4eych otwieranie szczypiec zawsze bez wzglgdu na spos6b zagigcia; z podw6jnymi otworami w
szczgkach, z zqbkami na obwodzie obu lopatel<, z fwl<cjq biopsj i stycznych; polcryte hydrofiln4 powlol<4
redukujqc4 tarcie i ulatwiajqc4 przejScie przezl<analroboczy endoslcopu nawet przyjego znacznym zagigciu;
Srednica szczgl<:2,2 mm,2,4 mm,2,8 mm, dlugoSd 160 cm , z czarnymi marlcerami sygnalizacyjnymi
informuj4cymi o rnomencie wysunigcia kleszczy zl<analu roboczego, wsp6lpracuj4ce zlcanalem roboczym 2,8
mrn (kleszcze o Srednicy szczgk 2,8 mm wsp6lpracuj4ce z kanalem roboczym 3,2 mm)?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Poz2 Czy w mie.isce pierwotnych parametr6w Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie jednorazowych
l<leszczy biopsyjnych o zwigl<szonej pojernnoSci lopatel<, bezigly, z podw6jnym system ciggiel
urnozliwiaj4cych otwielanie szczypiec zawsze 6ez wzglgdu na spos6b zagigcia; z podw6jnyuri otworami w
szczgl<ach, z z1bl<ami na obwodzie obu lopatel<, z funkcj4 biopsji stycznych; polcyte hydrofilnq powlol<4
redukuj4c4 tarcie i ulatwiaj4c4 przejScie przezl<anal roboczy endoskopu nawetprzy jego znaaznym zagigctu
Srednica szczgl<:2,2 tnm,2,4 rnm,2,8 mm, dlugo6d 240 cm , z czarnymi marl<erami sygnalizacyjnymi
informuj4cymi o momencie wysunigcia ldeszczy zl<analu roboczego, wsp6lpracuj4ce z hanalem roboczym 2,8
rnrn (kleszcze o Srednicy szczgk 2,8 mrn - wspolpracuj qce zl<anaLem roboczyrn 3,2 mm)?
Odpowiedz - zgodnie z SIWZ

Poz3 Czy w nrieisce pierwotnych pararnetr6w Zamawiaj4cy wyrazzgodg na zaoferowanie pgtli do polipektornii
jednorazowego uzytku, dl, robocza 240 clm, Srednica oslonl<i 2,4 tnm, pgtle okr4gte, wykonane z usztywnionego
drutu o Srednicy 10 mm ,15 rnm,20mm,25 mm i33mr-n pEIle zpotwierdzonym wskazanietn r6wniez do
polipektomii na zimno ? Poz 5 Czy w miejsce pielwotnych parametr6w Zanawiaj4cy wyraz zgodg na
zaofet'owanie zestawu do opasl<owania 2ylak6w przelyl<u zawieraj4ce 7 podwi4zel< wyl<onanych z materialu
hypoalergicznego, nie zawieraj4cego lateksu, podwi4zl<i zamontowane w spos6b nieoglaniczaj4cy pola
widzenia, zestaw wyposazony w gigtki dren, przeznaczony do irygacji rniejsca obliteracji, przylqczany do
glowicy, zestaw zmechaniczn4 i dZwiglcowqi wizualn1 sygnalizacj4 momentu uwolnienia podwi4zl<i pol4czony
z nasadk4 zapomocq gigtkiego, plecionego drutr.r ulatwiaj4cego zamontowanie zestawu, opasl<i w l<olorze
niebiesl<im Lrtatwiajqce obseru,acjQ miejsca obliteracji podczas l<rwawienia, przedostatnia opaslca w szarym
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l<olorze, sygnalizuj4ca pozostanie ostatniej na nasadce. Przystosowany do wsp6tpracy z endoskopami o Srednicy

8,6 11,5 mm ?

OdpowiedZ zgodnie zSIWZ

Dotyczy: grupy kapitalowej Plosimy o potwierdzenie,i2Zamawiaj4cy uzna za spetniony wym6g art.24 ust. I
pl<t 23 ustawy PZP,jeSli wyl<onawca, kt6ry nie nalezy do 2adnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne

oSwiadczenie wraz z ofert4, Zgodnie z interptetacj4 przepis6w dolyczqcych nowelizacji ustawy Pzp

zarnieszczonej na stronie Urzgdu Zan6wief Publicznych - OSwiadczenie o braku przynale2no$ci do grupy

kapitalowej zlo2otewrazzofert4,niezaleznie od ilo6ci ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu , rowniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postgpowania, o kt6rej mowa w art.24 ttst.

1 pkt23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku pamigtaC, 2e jakakolwiel<zmiana sytuacji wykonawcy w

toku postgpowania (wl4czenie do glupy l<apitalowej) bgdzie powodowala obowi4zek al<Iualizacji takiego
oSwiadczenia po stronie wykonawcy.
Odpowied2 - tak

Dotyczy pahietu 7 poz.1i2 Wnosimy o potwierdzenie iz w Pakiecie nr 7 dlapoz, m 1,2 (Zgodnie z $ 4.1. pkt.4
regu{4 8 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 5listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania

wyrob6w medycznych (Dz. U. nr 2015,po2. 1416) wyroby medyczne, kt6re s4 przeznaczone do implantacji i

chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do dlugotrwalego u2ytku zalicza sig do klasy IIb i Zamawiaj1cy

wymagai bgdzie zaoferowania plodukt6w zaklasyfikowanych do klasy llb.
OdoowiedZ - tak

SIWZ,,
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrob6w z dokladnoSci4 do trzech

Iub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka rniary jest sztul<a?

Zgodnie z orzecznicty,em Zespolu Arbitrow (Orzecznictwo Zespolu Arbitrrjw - sygn. akt UZP/ZO/)-2546/06)

,, dopuszcza sig podawan.ie cen z dolctadnoiciq do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku., dlq wyroblw masowych,

w6wczas, cena jednostlcowa jest elementem kalkulacyjnym ceny tvynikowej, a nie cenq transakcyjnq (nie ma,

bowient mo2liwoici zaku.pienia.iednej sztuki ezy, kohcdtvki czy szkiellco)".

Odpowiedi - Tak

Czy Zanawiaj4cy uzna za spe{niony wyur6g atL.24 usl. 1 pl<t23 ustawy PZP, 1e5li Wykonawca, kt6ry nie

nale2y do zadnej grupy kapitalowej, plzedstawi stosowne oSwiadczenie wraz z ofert4?

OdpowiedZ - tak

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na ustalenie pakiet6w 3J ,38,39 minimalnego terminu dostawv wvnosz4cego 2

dni?
OdpowiedZ - tak, do wszystkich zadair niniejszego postgpowania

Jednym z klyteri6w oceny ofert w niniejszym postgpowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium zostala

przez Zamawiaj4cego ustalona na 40 %o.

Ze sposobu liczenia punkt6w w tym l<ryteri6w okreslonym w SIWZ wynika, 2e naiwy2ej oceniony zostanie

termin dostawy wynosz4cy 1 dzieh.
Czyli wylconawca, kt6ry zaoferuje termin dostawy 1 dzieh otrzyrna 40 pkt., a wylconawca, kt6ry zaofetle te2

bardzo kr6tki terrnin dostawy np, 2 dniowy - tylko 20 pkt. Tak dLr2ej r62nicy punktowej drugi wykonawca nie

jest w stanie zrekotnpensowad cen4.

Jednodniowy termin dostawy mog4 zaoferowai wykonawcy,kt6rzy maj4 siedzibg blisko siedziby

Zamawiaj1cego,b4dlwykonawcy, kt6tzy zawszelk4 ceng, chc4 uzyskai zam6wienie publiczne imimo
$wiadomoSci Iego,2e nie s4 w stanie zagwarantowai jednodniowego terminu dostawy, oferuj4 go tylko po to,

aby olrzymat przewagg ptnktow4 w krytet'ium oceny ofet't.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ci4glych, cyklicznych dla wykonawcy, kt6t'y ma siedzibg i

magazyn w odlegloSci wigkszej niz 100 km od siedziby Zamawiaj4cego jest trudne do spelnienia, Korzysta on

bowiem na o96l z uslug firm przewozowych, kt6re co prawda gwarantuj4 dostawy nastgpnego dnia roboczego

po odbiorze towaru z magazyr\L wykonawcy, ale nale2y pamigtad, ze aby towar m6gl by6 wydany kurierowi,
musi by6 wczeSniej zarejestrowane zarl6wienie, wystawione dokr-rmenty WZ, FV , spakowany towar. JeSli

zam6wjenie wplynie do wykonawcy po godzinie 12,00, wykonawca przy realtzowaniu kilkudziesigciu

zamowieh dziennie, nie bgdzie w stanie zawsze nad42y6 z realizacj4 zam6wienia w dniu, w kt6rym ono

wplynglo.
Dlatego IeZuwalamy, ze oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest dzialaniem wykonawcy stanowi4cym

azynem nieuczciwej konl<urencji. Zaczyn nieuczciwej l<onl<urencji I(lO Lrznaje bowiem zachowania znierzal4ce

do wygrania przetargu "zawszelk4 ceng" w postaci oferowania nierealnych warunk6w realizacji zam6wienia.
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Jednoznacznie jest wskazane, 2e zaoferowanie warunl<6w nierealnych, kt6re nie s4 w warunkachrzeczywistych
moZliwe do spetnienia, godzi w dobre obyczaje inaruszazasadE uczciwej konkurencji.
Zgodnie z wyrokiem I(IO z dnia 5 lipca 2072r., o sygnaturze KIO 1306112: "Utrudnianiem dostgpu do rynku
moie byt kq2de nieuczciwe dzialanie innego przedsigbiorcy, kt6re powoduje eliminowqnie z wolnej gry rynkowej
innych przedsigbiorc6w rzetelnie oferujqcych swo.je lowary czy uslugi (. ). W ocenie Krajowej lzby
Ochrolcnt,czej, tqkic dzialanio nalcierowane by byly na uzyskanie przedmiotovtego zqm6tatienia - zmierzaly do
vtygrania zq w,szelkq ceng przetargu protuadzonego przez zamawia.jqcego, nawet je.ili w tym celu podano
nierealny cza.s reakcji grupy interwen.cyjnej, co w istocie stanowiloby zachowqnie sprzeczne z dobrymi
obyczajami w dzialqlnoici gospodarczej, godzqce w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z calq
pewnoSciq j est oferowanie lwiadczeniq w konkretnych warunkach niewykonalnego do spelnienia (...) po to
tylko, by uzyska( zamowienie.
Zamawiaj4cy, kt6ry jest zobowiqzany do przestrze gania zasad uczciwej konkulencji i r'6wnego tlaktowania
wykonawc6w oraz prowadzenia postgpow ania zgodnie z zasadaml proporcj onalnoSci i przejrzystoSci nie
powinien poprzez kryteria oceny ofeft godzi| sig na nieuczciwe czyny wyl<onawc6w, dlatego teZ powinien
okreSlii minirnalny ternrin dostawy (np. 2 dni).
Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, kt6r'y jest terminem najbardziej realnym i
bezpiecznyrn dla wyl<onawcow rnaj4cych siedzibg w r'6Znych miejscach kraju, przemawia r'6wniez fakt, ze
przedmiotern pal<ietu 37,38,39 nie s4 produl<ty unikatowe, r'atuj4ce Zycie.Zanawiajqcy uZywa ich stale irnoZe
plattou,ac wczeSnie.; zapolL'zebowanie, dlalego bral< jest mefytofycznego uzasadnienia, dla jednodniowego
terminu dostawy.
Projektu umow)t - Zqlqcznik nr 9:
Dotyczy$2ust.4
Prosimy o dopisanie sformulowania, i2: ,,uwzglgdnienie nowej stawl<i nast4pi automatycznie w dacie okreSlonej
przez przepisy wprowadzaj 1ce zmiang stawki VAT, bez l<oniecznoSci zawierania odrgbnego aneksu
Odpowiedz - nie

Dotyczy $4ust. 1

Prosinry o wyjaSnienie czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dodanie do urnowy sformutowania, i2 ,,Zamawiaj4cy
bgdzie sl<ladat zam6wienia wedlug bieZ4cych potrzeb, przy czytrt wartoSi zam6wienia jednostkowego nie
powinna byi mniejsza niZ 150 zl neIto"?
Proibg motywujemy to tym, 2e dlq zam6wieri poni1ej 150 zl koszty transportu na kt6re skladajq sig m.in.; koszty
opakowania trqnspot'towego, robocizny, koszty wydrukowaniq list6w przewozowych i faktury, koszty
dostqrczenia towaru przez przewoinika, sqwyisze ni| wartoi| ntar2y uzyskanej ze sprzeda|y towqru o takiej
wartoici.
Odpowiedi - zgodnie z zapisami SII(Z

O p i s 4 p r4dm i o t u zg 1n_ou' i e n i a.

Dotyczy pakietu 37 pozycja I
Czy Zanawtaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie statyw6w uniwersalnych, ztworzywa sztuaznego,
autol<lawowalny, na 50 prob6weh o Srednicy 12-17 mm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
Czy w przypadku braku zgody napowylsze Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wylqczenie pozycji do osobnego
oakietu?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy pal<ietu 37 pozycja2 a
Czy Zatnawial1cy wyrazi zgodq na zaoferowanie nalduwaczy o glgbokoSci naklucia 1,0 mm - nozykowe lub 1,5
rrm iglowe, zamiast nakluwaczy o glgbokoSci nalducia 1,2 mn?
OdpowiedZ - tak
Czy w przypadku braku zgody na powyzsze Zamawiajqcy wyrazt zgodE na wyi4czenie pozycji do osobnego
pakietu?

Dotyczy pakietu 37 pozycja 4
Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawlajqcy wymaga kapilar zheparynq litow4 czy sodow4?
OdpowiedZ - zgodnie zSlWZ, z heparyn4 litow4

Dotyczy pal<ietu 37 pozycjaT
Prosimy o wyjaSnienie czy Zanawiaj4cy ma na mySli strzyl<awki do gazometrii o pojemnoSci 1 ml?
OdpowiedZ - tak
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Dotyczy pakietu 38 pozycje 9 i 10

Prosimy o wyjaSnienie, czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szI. w opakowaniach do

wielokrotnego otwierania (ze strun4), czy le2Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania ez pakowanych po I sztuce?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ, opakowanie nie jest istotne

Dotyczy pakietu 38 pozycja 1 I
Czy Zamawrajqcy wyrazi zgodg na zaoferowania wymaz6wek w prob6wce o Srednicy 13 mm, spelniaj4cych
pozostale wymagania SIWZ?
Odpowiedl - tak
Czy w przypadku braku zgody napowyzsze Zamawiaj4cy wyrazizgodgnawyl4czeniepozycji do osobnego
pakietu?

Dotyczy pakietu 38 pozycja20
Czy Zamawial4cy wyrazi zgodq na zaoferowania prob6wek typu Falcon zpodzialk4 co 2,5 m| spelniaj4cych
pozostale wymagania SIWZ?
OdpowiedZ - tak
Czy w przypadku braku zgody napowy2sze Zamawiajqcy wyrazi zgodg nawyt4czenie pozycji do osobnego
pakietu?

Dolyczy pakietu 39 pozyc.ia2
Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowania pojemnik6w z wewngtrznym dnem

stozkowym, o pojemnoSci uzytkowej 25 ml i calkowitej 30 ml?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy palcietu 39 pozycja3
Prosinry o wyjaSnienie czy Zamawiaj4cy wyrazt zgodg na pojemniki z zal<rgtk4, spetniaj4ce pozostale

wymagania?
Odpowied2 - tak

Dotyczy pakietu 39 pozycja 4

Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawlajqay wymaga zaoferowania pLytztworzywa bialego czy mo2e zlworzywa
przeLroczystego?
OdpowiedZ - z tw or zyw a przeLr oczy stego
Czy Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania plyt do oznaczatia grup krwi z rowkiem usztywniaj4cym, kt6ry
zapobiega uginaniu sig ptyty i w rezultacie ulatwia przeprowadzanie badari?

Rowek usztywniajqcy podnosi komfort i bezpieczeitstwa wykonujqcego test. Rowek usztywniaiqcy stabilizuie
ksztalt jednorazowej plyty uniemo2liwiajqc jej odksztalcanie sigw trakciewykonywania na niei testdw, co chroni
u2ytkownika przed przypadkowym wydostaniem sig pr6bek z poszczeg1lnych celek. W metodyce badania
sztywnoic plyty ma bardzo du2e znaczenie, bowiem w celu wlaiciwego wymieszania zawiesiny i r6wnomiernego
jej rozprowadzenia na dnie celki, plytg lekko, kolistym ruchem w plaszczyinie poziomei, obraca .sig. W

przypadku plyty pozbawionej rowka, czynnoic tg jest bardzo trudno wykonac, z uwagi na gigtkoii plyty,
OdpowiedZ - tak

Dolyczy pakietu 39 pozycja l0
Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowania etykiet pakowanych po 500 szt.?

Odpowiedl - tak

Dotyczy Pakietu ru' 14:

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na wyl4czenie r9[<aw6w papierowo-foliowych do sterylizacj i (poz. 7 -79) oraz

utworzenie odrgbnego pal<ietu? Podzielenie pakietu umozliwitoby wigl<szej ilo6ci oferentom zlozenie ofefi
atrakcyjnych pod wzglgdem ceny, walor6w funkcjonalno-uzytkowych oraz jakoSci. Umozliwienie zlo2enia ofert
rSanymfirmom pozwoli Zamawiaj4cemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej zSIWZ i najkorzystniejszej
cenowo.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ
Czy Zamawiaj4cy w poz. 19 dopuSci do oceny rgkaw papierowo-foliowy,w rozmiarze 350mm x 100mb lub

400mm x 100mb w miejsce rgkawa 380mm x 100 ttb?
Odpowiedz - Zamawiaj1cy w poz, 19 dopuSci rgkaw papierowo-foiiowy , w rozmiarze 400rnm x 100mb

Pvtania dot, asortvmentu:
Pakiet nr l4 poz.24-25:
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Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e podczas tworzenia zapis6w SIWZ doszlo do ornylki pisarskiej? Czy
Zamawiajqcy wymaga zaoferowania rgl<aw6w o grarraturze min. 63 glm' Ia1< -ial< w pozyc.jach 20-23?
Odpowiedz - tal<

Pakiet nr 14 poz.25:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie rgl<awa o szerokoSci 315mn?
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 23 poz, l-7:
Czy Zanawiajqcy wyrazi zgodg na wydzielenie powyzszych pozycjt do osobnego pakietu?
Odpowied2 - zgodnie z Sl\N Z

Pakiet nr'23 poz.4:
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaofelowania farlucha o gramaturze nin. 17 gln'?
OdpowiedZ zgodnie zSIWZ

Pakiet nr 23 poz. 6:
Czy Zamawiaj1cy wyrazizgodgna zaoferowanie rgkaw6w w lozmiarach M-XL?
OdpowiedZ - tak

Pal<iet nr 26 poz, 1:

Czy Zanawialqcy wyrazi zgodg na zaof'elowanie l<ompletow operacyjnych w l<olorach zielonym i niebieskim, z
l<ieszeniami w jednal<owych rozrniarach?
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 46 poz. 1:

Czy Zanawiaj4ey wyrazi zgodg na zaoferowanie spodenel< w rozmiarze M-XL?
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 46 poz.2:
Czy Zamawia.jqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie sukienl<i w rozcigciem zlylu po calo6ci malerialu, o dtugoSci
rnin. 110 cm, podlcr6j l<oszuli wykoriczony plis4 , kt6ra jest jednoczeSnie wi4zaniem, a na linii pasa koszula ma
naszyte trol<i do regLrlacji obwodLr?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet nr 60:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego fartucha chirurgicznegp z wl6lcniny
typu SMS o grarrraturze 3Sglm', wzmocniony dwuwarstwowyrn lamir.ratem barierowym z warstwq chlonn4 w
czgSci przedniej i przedramionach o gralxatul'ze min. 40gln'" Antystatyczny, pakowanego z dwoma rgcznikami
w rozmiarze rnin. 40x2Ocm z wysolcoclilonnej wl6kniny l<ompresowej, pil<togram rgcznil<6w umieszczony na
etykiecie gl6wnej, caloSi owinigta w papier lcrepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2? Opakowanie zawiera 4
naklejl<i rn. in. z lcodem kreskowyrn. Pozostale zapisy zgodnie zSIWZ.
OdpowiedZ -Tal<

pakiet2lpoz.3
Czy Zanawiaj4cy dopuSci maska tlenowa z dlenem 210 crn ? pozostale parametry bez zmian
OdpowiedZ - tak

pakiel2l poz.l
Czy Zanawialqcy wydzieli pozycjg nr' 1 i rltworzy zniej oddzielne zadanie?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pal<iet 43 poz.1

Czy Zanawiajqcy dopuSci tylko lozmiar 2,5 oraz 4?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet 18 poz.26
Czy Zatnawiaj4cy dopuSci rnyjl<g w forrnie rgl<awicy 11 ,2x24,5 bez loli, pal<owane a20 sztul<? Pozostale
pararnetry bez znian.
OdoowiedZ - tak

)
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Zadanie 38
Pozll Czy Zamawiaj4cy dopuSci podtoza Amies w prob6wce o Sr, 13 mm? Pozostale parametry bezzmian.
OdpowiedZ - tak
Poz 14 Czy Zamawiaj4cy dopuSci prob6wki o poj 10 ml? Parametry wymiar6w bez zmian.

OdpowiedZ - tak
Poz 15 Czy Zamawiaj4cy dopuSci plob6wki sterylne o poj. 5 ml i wymiarach 12x92?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Zadanie3g Poz2 Czy zamawiaj4cy dopudci pojemniczki o pojemno6ci25 ml lub 30 ml? Pozostale paratnetry

bezzmian
Odpowied2 - tak

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie w Zadaniu 8 w pozycji 6 produktu Freka PEG-Set CH 20,

ENFit - Zestaw do dlugotrwalego zywienia, zakladany przesk6t'nie metod4 endoskopow4, wyl<onany z

poliuretanu, ze znacznikiem RTG, wolny od lateksu i DEHP, w opakowaniu akcesoria umo2liwiaj4ce pierwotne

zalo|enie, rozmiar 20 CHl35?
Odpowiedl - tak

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie w Zadanit 8 w pozycji 12 strzykawki enteralnej ENFit o

pojemno6ci l0 ml?
OdpowiedZ - tak

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na wydzielenie z Pakietu 8 pozycji
2, 4, 6, 12, 13,26, co pozwoli na przyst4pienie do nowo utworzonego zadania wigkszej iloSci Oferentow a co za

tym idzie uzyskanie nilszej cenowo oferty?
OdpowiedZ ,tak, Zamawiaj4cy wydziela z zadaniaru 8 pozycje 2,4,6, 12,73,26 itworzy nowe zadanie nr 61

Pakiet 4, poz,I4-76, poz.23
Proszg Zamawiaj4cego o wydzielenie pozycji 14-16, poz.23 z pakietu 4. Podzial pakietu zwigkszy

konl<urencyjnoSd postgpowania, uLno2liwi r6wniez zLoilenie ofert wigl<szej liczbie wykonawc6w a Pahstwu

pozyskanie rzeczywiicie korzystnych ofertjakoSciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycii konkurencja

bgdzie ograniczona do kilku konkurent6w, aZanawiajEcy oIrzylla wyceng o zawy2onej wartoSci w stosunku do

wartoSci rynkowej.
Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz.15-16
Czy zatnawiaj4cy dopuSci strzykawkiz jednostronn4, czyteln4 i niezmywaln4 skal4?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, poz.23
Czy zamawial4cy dopuSci koreczki zrrzpieniem powy2ej krawgdzi, ktorego konstrukcja zapewnia szczelnoSi i

kompatybilno6c ze standardowym portem, w kolorze bialym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w

opakowaniu w formie lcartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz.23
Czy zamawiaj4cy dopuSci koreczki, kt6rych konstrukcja zapewnia szczelnoSd i kompatybilnoSi ze standardowym

portem, beznazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio na opakowaniu jednostlcowym (male opakowanie jednostkowe

uniemozliwia umieszczenie wszystkich danych o produkcie lub informacje te bgd4 nieczytelne ze wzglgduna
zbyt drraa ilo56 tekstu umieszczon4 na opalcowaniu jednostkowym)? Takie rozwiEzanie nie ma wplywu na jakoSi

produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast pelnq identyfil<acjg zapewnia oznakowanie na opakowaniu
zbiorczyn ( zgodne zrozporz1dzeniem wlaSciwego Ministra), opal<owanie posiada nazwg producenta,

importera, podstawowe dane techniczne przytzqdu orazna opakowaniu jednostkowym nr LOT, datg produkcji i

datg przy datnoSci do u2y cia?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz.23
Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny zanajmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. zprzeliczeniem
iloSci z zaol<r4gleniem w 9619 do pelnych opal<owah.

OdnowiedZ - tak

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzgbska



Pakiet 4, poz.23
Prosimy Zanawia)qcego o odst4pienie od wymogu l<oleczk6w tej samej firrny co kaniule, gdy|l<oreczek kt6ry
oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi byi tego salnego producenta co kaniule, wigc
taki wym6g nie jest konieczny.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, poz.23
Zamawiaj4cy wymagaj4c lcoreczk6w tego samego producenta co kaniule uniemozliwia przyst4pienie do
przelargu innym firmom, kt6re nie posiadaj4 w swoim asortymencie kaniul i koreczk6w tej samej firmy, a tym
samym wplywa to na zald6cenie l<onlcurencyjnoSci postgpowania i na zwigkszenie cen ofefi.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 5, poz.7-2,5
Ploszg Zamawiajqcego o wydzielenie pozycji ),-2,5 z pakietu 5. Podzial pakietu zwigkszy lconkurencyjnoSc
postgpowania, umozliwi r6wniez zloizenie ofert wigkszej liczbie wyhonawc6w a Pafrstwu pozyskanie
rzeczywiScie kor'zystnych ofert jakoSciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja bgdzie
ograniczona do kilku konkurent6w, a Zamawiajqay otrzyma wyceng o zawyaonej wartoSci w stosunku do
wartoSci rynhowej,
OdpowiedZ zgodnie zSIWZ

Pakiet 5, poz. l-2,5
Czy zamawiaj4cy odst4pi od wymogu dot4czeniakarty charalcterystyki chemicznej produktu celem
potwierdzenia bral<u zawartolci ftalan6w, gdyz oferent dostarczy oSwiadczenie producenta o braku zawartoSci
ftalan6w w niniejszym produkcie? Zar6wno karla charal<terystyki jak i oSwiadczenie jest wystawiane przez
producenta, wigc w przypadku potwierdzenia braku zawafioSci ftalan6w w danym asortymencie oSwiadczenie
jest dokumentem wystarczajqcym, natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie szczegolowe dane o
skladzie chemicznym asortymentu, l<t6rego Zamawiajqcy nie wymaga.
OdpowiedZ - tal<

Pakiet 5, poz.1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci IS bez ftalan6w, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostraigl4
biorcza dwukanalow4,tr6jplaszczyznowq, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrern
przeciwbakteryjnym zarnykany niebieskq klapl<4 - przezroczysta Srednio twalda komola kroplowa 20 kropli : I
ml+/-0,1 ml, dlugoSi callcowita komory lcroplowej 62 mm, dlugoSi czgsci wykonanej zprzeAroczystego PVC 55
mm, z filtrem filtr plynu o wielkoSci oczek 15pm, rolkowy regulator przeplywu -lqcznik LUER-LOCI( z
oslonk4 - opal<owanie jednostl<owe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dlugoSi drenu 150
cm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 5, poz,\,2
Ptoszg o dopuszczenie przyrzqd6w do przetaczania ptyn6w oraz IS bursztyn. z komor'4 kroplow4 wy\<onan4 z
medycznego PVC. Zamawiaj4cy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzqdy byly w caloSci wolne od PCV,
dopuszezaprzyrz4dy w kt6rych dren wykonany jeslz PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznyrn przeslankorr
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC,
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 5, poz.7,2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrz1d do przetaczania plyn6w infuzyjnych oraz IS bursztyn. bez dodatkowego
zaczepu na zacisl<u rollcowyrn i nriejsca na urrieszczenie ig{y biorczej, natonriast kolec igly biorczej posiada
ostong z tworzywa sztucznego?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz.I,2
Czy zamawiajEcy wymaga zaoferowania przyrz1dn do przetaczania plyn6w infuzyjnych oraz IS bursztyn. bez
ftalan6w z informacj4 na etyl<iecie w folmie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzaj1cqbrak
zawarlo5ci ftalan6w?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ
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Pakiet 5, poz.l,2
Prosimy aby zamawiaj4cy dopuScil przyrz4dy beznazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio naprzyrzqdzie. Takie
rozwi4zanie nie ma wplywu na jakoSi produlctu oraz jego cechy u2ytkowe. Natomiast peln4 identyfikacjg
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwg producenta, podstawowe

dane techniczne przyrz4du oraz pogl4dowa (obrazkowa) instrukcja :u2ycia.

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pal<ieI 5, poz.2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci IS bursztyn. bez ftalan6w, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra
iglqbiorcza dwukanalowE, tr6jplaszczyznow4, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebiesl<4 klapk4 - przezroczysta drednio twarda komora kroplowa 20 kopli : I
ml+/-0,1 rnl, dlugo66 call<owita komory kroplowej 62mm, dlugoSi czgSci wykonanej zprzeLroczystego PVC 55

mm , z filtrem filtr plynu o wielkoSci oczelt 15pm, rolkowy regr.tlator przeplywu - l4cznil< LUER-LOCK z

oslonk4 - opakowanie jednostkowe typr"r blister papier -Folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugo66 drenu 150

ctn?

OdpowiedZ - zgodnie z SL\NZ

Pakiet 5, poz, 5

Czy zamawiaj4cy dopuSci przyrz4d do przetaczania krwi i jej preparat6w typu TS, jalowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200prn, 20 kropli : I ml +/- 0,1 rnl, przyrz4d posiada ostra igla biorcza
dwukanalowa,trojplaszczyznowo Scigta, wykonanazewzmocnionego ABS, odpowietrznik zftltrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwon1 klapk4, przezroczysta kotnora kroplowa z filftem zPCY, dl. komory
kroplowej 7,5 cn w czgsci przeiroczystej ,rolkowy regulator przep+ywv,lqcznik LUER-LOCK z oslonk4,
zaezep na dren, dren o dlugoSci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany
tlenkiem etylenu?

Pakiet 5, poz. 5

Proszg o dopuszczenie przyrz4d6w do przelaczatia krwi z komor4 kroplow4 wykonan4 zmedycznego PVC.
Zamawiaj4cy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzqdy byty w caloSci wolne od PCV, dopuszczaprzyrzqdy w
kt6rych dren wykonany jest zPYC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przeslankom zastosowania wymogu
tylko l<ornory bez PVC.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pal<iet 5, poz. 5

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci przyrzEd do przetaczania krwi zzaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na

umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada oslong z tworzywa sztucznego?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 5, poz. 5

Prosimy aby zamawiaj4cy dopuScil przyrz4dy beznazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio naprzyrz4dzie. Takie
rozwiEzanie nie ma wplywu na jakoSi produktu oraz jego cechy u2ytkowe. Natomiast peln4 identyfiltacjg
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwg producenta, podstawowe

d ane technicz ne pr zy r zqdu or az p o gl4dowa (obrazkowa) instrukcj a tLy cia.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 5

Czy zamawiaj4cy wymaga zaoferowania przyrz4du do przetaczania krwii bez ftalan6w z informacj4 na etykiecie
w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajqcE brak zawattoSci ftalan6w?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 5, poz. 5

Czy zamawiaj4cy wymaga informac.ji na opakowaniu potwierdzaj4cych brak zawattoSci latexu oraz PHT,
DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 17, poz.8-9
Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny zanajmniejsze opal<owanie handlowe 100 szt. zprzeliczeniem
ilo3ci z zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowaf.
OdpowiedZ - tak
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Pakiet 17, poz. 8-9
Czy zamawtai4cy wydzieli poz.8-9 do osobnego palcietu, tal<ie rozwiqzanie pozwoli innym firmom ,

spec.jalizuj4cy sig w danym asofiymencie,nazloZenie l<onkurencyjnej oferty, atym samym umozliwi
Zamawialqcenru na osi4gnigcie oszczgdnoSci i wymiernych l<orzy6ci finansowych?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 18, poz. 5-6,8,9-10
Plosimy ZanawiajEcego dopuszczenie wyceny za najnrniejsze opakowanie handlowe 100 szt. zprzeliczeniem
ilo6ci z zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowafi.
OdpowiedZ - tak

Pal<iet 18, poz.7
Czy z,am aw iajQc), d opu S c i zacislcacz ste ly I rry ?

OdpowiedZ - tal<

Pakiet 18, poz.1l
Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. zprzeliczeniem
ilo6ci z zaol<r4gleniern w 9619 do pelnych opal<owari,
Odpowiedz - tak

Pal<iet 23 , poz. 1

Prosir-ny Zamawiaj1cego dopuszczenie wyceny zanajmnielsze opal<owanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem
iloSci z zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opalcowari.
OdpowiedZ - tal<

Pal<iet23, poz,2-3,8
Prosirry Zamawiajqcego dopuszczenie wyceny zanajmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. zprzeliczeniem
iloSci z zaokrEgleniem w 9619 do pelnych opal<owan.

Pakiet 23, poz.4,6
Prosimy Zamawiajqcego dopuszczenie wyceny za najrnniejsze opakowanie handlowe 10 sz| zprzeliczeniem
iloSci z zaol<r4gleuiem w 9619 do pelnych opal<owafi.
OdpowiedZ - tak

Pal<iet 23 , poz. 4
Czy zamawial4cy dopuSci farluch wl6kninowy, z rozciqciem w tylnej czgSci, poty do zaldadania z tylu na

plecach, wiqzany w talii, w kolorze zielonym, o gramalsrze 20 gln2, dlugi lgkaw, zakohczony mankietem z
bawelnianyni lci4gaczen o dlugoSci 5,5 cm, wiqzany ztylu w talii, niesterylny?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Palciet23, poz,4
Czy zamawiajqoy wymaga fartuch wlol<ninowy z dlugim rgkawem zal<ohczonyrn mankietem z bawelnianym
Sc i4gacz.em?

OdpowiedZ Zanawiajqcy dopuszcza

Pal<iet 23 , poz. 6

Czy zamawiaj4cy dopuSci farruch ochronny podfoliowany, ze Sciqgaczem dzianinowynr o szerolcoSci 5 cm,
wt4zanyzbol<uinaszyi ,wykonanyzpolipropylenuograrnaturze30glm2+polietylenPE,wkololzebialyrn,
o dtugoSci I l5 cnr, pal(owane po l0 szt. w opal<owaniu -100 szt. w kaltonie, Oznakowarrie CE, zgodnie z EU
Dyrel<tywq dla wylob6w medycznych 93l42|EEC,l<lasa 1, niesterylna?
Odpowiedz - tah

Pal<iet23, poz. 8

Czy zamawial4cy dopuSci fattuch foliowy z polietylenu jednorazowego uzytku typu przedniak o wyrnialach 68
cm x 108 cm, wykonany zfolii polietylenowej o gruboSci l8 mikron6w,w roztniarze uniwersalnym?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, poz, 8

Prosimy o dopuszczenie farlucha foliowego pal<owanego po 100 szt, w opal<owaniu zbiorczym - foliowym z
pet'forowanym otwarciem w fonnie dyspensera z rnoZliwoSci4 wyci4gnigcia pojedynczej sztuki. Opakowanie
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indywidualne nie jest konieczne, gdyz produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne

spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zutycie wigkszej iloSci materialu na opakowanie oraz p6inieisz4

koniecznoSi utylizacji wigkszej iloSci odpad6w foliowych w postaci opakowalr indywidualnych.
Odpowied2 - tak

Pakiet23, poz.9-10
Czy zanawiaj4cy wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiqzanie pozwoli innym firmom ,

specjalizuj4cy sig w danym asorlymencie,naAo2enie konkurencyjnej oferty, a tym samym umo2liwi
Zamawiaj4cemu na osi4gnigcie oszczgdnoSci i wyniernych lcorzySci finansowych?
Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Pakiet24,poz. I
Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny zanajmniejsze opakowanie handlowe 70 szt.zprzeliczeniem
ilo6ci z zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowafi.
OdpowiedZ - tak

Pakiet24,poz. I
Czy zamawiaj4cy dopuSci przeScieradto o wymiarze 210 cttt x 130 cm?

OdpowiedZ - tak

Palciet24, poz. 3

Czy zamawiaj4cy dopuSci medyczny podklad ochronny, trzywal'stwowy o wymiarach 50 cr"n x 40 m , z

perforacj4 co 50 cm, wykonany z2 x warstwa bibuly i I x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48

glm2; wyr6b medyczny klasy I; powierzchnia podldadu lloczona; zakohczenie brzeg6w - bez postrzgpierl;

wyr6b odporny narozdzieranie, gramatura bibuly: 36 + 0,10 glm2;minimalna chlonnoSi 160 g/m2 ; gruboSi

folii 13 +2 pm,80 szt. na rolce, wagarolki ok. I l<g, Srednica rolki ok, 10,5 cm?

OdpowiedZ - tak

Pal<iet24, poz. 5

Czy zanawiaj4cy dopu6ci medyczny podklad ochLonny, trzywal'stwowy o wymiat'ach 50 cm x 40 m , z

perforacj4 co 50 cm, wykonany z2 x warctwa bibu.ly i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48

glm2; wyr6b medyczny ktasy l; powielzchria podkladu tloczona; zakohczeniebrzegow - bez postrzgpief;

wyr6b odporny na rozdzieranie, gramatura bibutry: 36 + 0,10 glm2 ; minimalna chlonnoSd 160 g/m2 ; grubo6i

folii 13 + 2 pm,80 szt. na rolce, waga rolki ok. I kg, Srednica rolki ok. 10,5 cm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pal<iet24,poz.5
Czy zamawiaj4cy dopu6ci podklad o wymiarach 38 cm x 40 m,z perforacj4 co 50 cttt, wykonany z2xwatstwa
bibuty i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramatutze 54 glm2?

OdpowiedZ - tak

Pakiel46, poz. 1-2
Plosirry Zamawial4cego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opal<owanie handlowe 10 szI. z przeliczeniem

ilo6ci z zaokr4gleniem w 9619 do pelnych opakowafi.

OdpowiedZ - tak

Uprzejrnie prosirny o wydzieleni e pozycji 2a i 2b z pakietu 37 i utworzenie z nich odrgbnego zadania.

Wydzielenie wymienionych pozycji zwigkszy lconkurencyjnoSi asortymentowo-cenow4 w przedmiotowym

postgpowaniu , co przeloTy siq na uzyskanie przez Zatnawiaj4cego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie

wyzej wymienionych pozycji w dotychczasowyrn pakiecie silnie ogranicza konkurencjg wylqcznie do

podmiot6w posiadaj4cych pelen asortyment zawafiy w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zrt2ywalnych wyrob6w

medycznych faworyzuje konkretnych dostawc6w, ograniczaj4c znacznej wigkszoSci dystrybutor6w mozliwoS6

zlo1enia ofeft, co narrsza dyscypling finans6w publicznych zgodnie z przepisamt zawaftymi w art, 77 . ust. 1 pkt.

l) i 5b) Ustawy zdnialT grudnia 2004r. o odpowiedzialnoSci zanaruszenie dyscypliny finans6w publicznych

(wrazzp62n. zm.).
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajqcy zgodzi sig na zaoferowanie w pozycji 2apakiet3T nalduwacza2l G o glgbokoSci naklucia 1,8

mm, pakowany po 200 szt.?

Odpowied2 - zgodnie 'z SIWZ
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pakietnr4poz.T-ZwracamysigdoZamawiajqcegozproSb4odopuszczeniewpoz.Tigielj,u,zostrzem
dlugo Scigtym, spelniaj4cych wszystkie pozostale wymagania SIWZ.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet nr 4 poz.7-9 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego zpro6b4 o dopuszczenie w poz. 7-9 igiel j.u.
spelniaj4cych wszystlcie wymagania SIWZ, ale pochodz4cych od innego producenta ni?ig)y zpozycji 7-6,
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

palriet nr 4 poz. l0 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z pro6b4 o dopuszczenie igly tgpej do pobierania lek6w
bez fIIr a, spetniaj qc ej pozo stale wy magan ia S I WZ.
OdpowiedZ - tak

pal<iet nr l0 poz. 23 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o dopuszczenie dren6w T-Kehr 38x16 cm CH
8-24, spelniaj4cych resztg wymagah SIWZ.
OdpowiedZ - tak

pakiet nr 17 poz,2 Zwracamy sig do Zarnawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie cewnika Foley z balonem 30 ml,
spelniaj4cego resztg postawionych wymagari SIWZ.
W razie odmownej odpowiedzi zwraaamy sig o wydzielenie pouyzszej pozycjido oddzielnego pakietu.
Odpowiedl - zgodnie zSIWZ

pal<iet nr 17 poz. 4 - Zwracamy sig do Zarrawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie cewnik6w do odsysania
w rozmiarach CH 5-8 dl. 400 mm, spelniaj4cych resztg postawionych wymagaf SIWZ.
OdpowredZ - tal<

dotycz pakietu nr 17 poz,7 Zwracany sig do Zamawiajqcego o dopuszczenie worka do godzinowej zbi6rki
moczu o poniZszych parametrach :

Worel< do zbi6rl<i moczu o pojemnoSci 2600 ml call<owita pojemnoSi zestawu 3 100 ml
- I(omora pomiarowa Naczynie o pojemnoSci 500 ml
- P r zeLr o czy sta p I astyl<o wa kom ora p om i arowa z p o dzi all<q
- Zaw6r antyrefluksyjny przy drenie
- Port do pobierania pr6bek
- Dren odporny nazalamania dl, 120 cm
- SteLylny
W razie negatywnej odpowiedzi zwraaamy sig o wytr4czenie powyZszej pozycji do oddzielnego pakietu.
OdpowiedZ - tak

pakiet nr 77 poz.2 i7 - Zwracarny sig do Zatnawiaj4cego z proSb4 o wylqczenie powyaszychpozycji
do oddzielnego pakietu, co pozwoli na zloZenie walnej i konkurencyjnej oferty.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet nr l8 poz. 5 i 6 - Zwracanry sig do Zamawtaj?cego o z proSb4 o dopuszczenie wyceny za op. A.l 00 szt.,
z odpowiednim przeliczeniem zarnawianych iloSci do pehrych opakowafi
OdpowiedZ - tal<

palriet nr 18 poz. 1 - Zwrccamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o dopuszczenie zaciskacza do pgpowiny
sterylnego, spelniaj 4cego resztg postawionych wymagaii SIWZ.
OdpowiedZ - tak

palriet nr 18 poz, 8 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o z proSb4 o dopuszczenie wyceny za op. A.100 szt.,
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych iloSci do pelnych opakowari

pakiet nr 27 poz,3 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o dopuszczenie rraski z drenem dlugoSci 200
cm, spelniaj4cej resztg postawionych wyrnagafr SIWZ.
OdpowiedZ - tal<

pakiet nr 24 poz. 4 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie prze6cieradel o rozmiarze 80x2 l0 cm
spelniaj qcego resztg postawionych wymagaf SIWZ.
OdpowiedZ - tak

rcebska
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pakiet ff 24 poz. 5 - Zwracarny sig do ZamawiajEcego o dopuszczenie rolek po 50 mb z odpowiednim
przeliczenient zatnawianych iloSci, spe{niaj4cych pozostale wymagania SIWZ.
OdpowiedZ - tak

pakiet nr 25 poz.l - Czy Zamawiajqcy wyrazizgodg na zaoferowanie :

- podktad niesterylny, jednorazowego uZytku, bez lateksu
- pigciowarstwowy, przeciwodlezynowy, bezszwowy, gladka powierzchnia
- rozmiar rdzenia 50cm (+l 3cm) x 205cm (+f 5cm)
- pelnobarierowa dolna warstwa, zapobiega poruszaniu sig
- Wymiary podkladLr 101cm (+l-2cm) x225cm (+^5cm)

OdpowiedZ - tak

palriet nr 26 poz. I

Czy Zamawiaj4cy dopu3ci ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku o lepszych parametrach
jakoSciowych wl6kniny niz wyspecyfikowanych w SIWZ w kolorze zielonym z wl6kniny typu SMS o
gramaf)rze 43glm2 w rozmiarach S - XXL, w kolorze niebieskirn z wl6lcniny typu SMS o gramaturze 40glm2 w

rozmiarach XS - XXXL, w kolorze fioletowym z wl6kniny typu SMS o gramaturze 38glm2 w rozmiarach S -
XXL skladaj4ce sig z bluzy i spodni, do stosowaniaprzez personel medyczny na bloku operacyjnym,
antystatyczne, dekolt V obszyty bial4 1arn6wk4, 3 kieszenie duZe, jedna u g6ry, dwie na dole bluzy, d6l nogawek

spodni podwinigty, wygodne wszywane rgkawy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami. Ubranje chirurgiczne
spelnia wymagania uzytkowe dla odzie\t dla blok6w operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane

pojedynczo, opakowanie foliowe - spos6b zapakowania umozliwiaj4cy indywidualny dob6r rozmiaru, wszyta

mellca zrozmiarem?
OdpowiedZ - tal<

Dotyczy pakietu nr 21:
1 . Czy zmawiaj4cy dopuSci rnaskg tlenow q z drenem o dlugodci 2 1 Ocm

Odpowiedl - tak

2. Czy zamawiaj4cy wyl4czy z pakietu pozycjg 3 (Maska tlenowa z nebulizatorem) i stworzy odrgbny
pakiet 2 lA pozwoli to na znaazqce zwigkszenie l<onl<urencyjno6ci.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakiet l0 poz.23
Czy Zamawiaj4cy dopuSci Dren T-I(ehr w rozmiarze 18x45cm CH 12-24?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 18 poz.l
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie sterylnego zaciskacza do pgpowiny,
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pahiet 19 poz.3,4
Czy nie zaszla oczywista omylka pisarska i Zamawiaj1cy ma na my$li papiery oryginalne w prawidtowym

tozmiarze 1 I Omrnx2Omb?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pal<iet 19 poz,9
Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier I(TG UT-30004' w skladance po 112mrnxl 10mmx150 sztukz odpowiednim
przeliczeniem iloSci na 80 sztuk papieru l12mmx110mmx150?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz. 18

Papier do programatora Merlin 3650 w roztniarze 210mmx140mm posiada dwa rodzaje opakowaf po

orazpo 250 karlek, prosimy o doprecyzowanie ile kartek wymagaZamawiaj4cy 100 lub 250?

OdpowiedZ - Zamawiajqcy wymaga 250 kartek, dopuszcza 100 karlek z odpowiednim przeliczeniem

Dotyczy Pakiet 19 poz.22
Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier w rozmiarze l08mm x23m?
Odpowied2 - tah

100 kaftek

iloSci
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Dotyczy Pal<iet 19 poz.28
Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier w ronniarze 215x280x200?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 24 poz. 4
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie przeScieradla papierowo-foliowe nieprzemakalne, niesterylne w
rozmiarze 80x2I 0crn.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pal<iet 26 poz, I
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego z wl6kniny typu SMMS o gramaturze min"
35glm2, z wycigciem V obszytym bial4 lam6wk4, dostgpne w 2 kolorach?
OdpowiedZ tak, spelniaj4cy pozostale pararneh'y SIWZ

Dotyczy Pakiet60 poz. 1

Czy Zamawiaj4cy w miejsce piktogramu o braku lateksu, dopuSci oSwiadczenie producenta fartuch6w o bralcu
lateksu?
OdpowiedZ - tal<

Dotyczy Pal<iet 60 poz.7
P ros inr y Zanaw iajqcego o dopuszczen i e fatu ch a

35gln2,
Pozostale wyrnagania fartucha zgodnie z opisem
OdpowiedZ - tal<

chirurgicznego wyl<onanego z wl6l<niny SMMMS o gramaturze

zawattym w pal<iecie.

Dotyczy Pahiet 60 poz, l
Czy Zanawrajqcy odst4pi od wymogu posiadania normy EN566 -7 przez fartuchy chirurgiczne? Pozostale
nolrxy zgodnie z zapisami SIWZ.
OdpowiedZ talr

Pakiet 4Poz.20

Prosimy o wydzielenie poz. 20 do osobnego pakietu, co umo2liwi wzigcie udzialu w postgpowaniu wigkszej

iloSci Wykonawc6w, a tym salnym wptynie korzystnie na konkurencyjnoSi ofed. Prosimy o dopuszczenie lyzek

mikrobiologicznie czystych

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pal<iet 20

Poz. 5r 6,7

Prosinry o wydzielenie poz. 5, 6,7
iloSci Wykonawc6w, a tym satnym

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

do osobnego pakietu, co umozliwi wzigcie sdzialu w postgpowaniu wigkszej

wplyni e korzystn i e n a l<onkurencyj noSi ofert.

Pakiet 47

Prosimy o dopuszczenie czu.jnik6w milcrobiologi cznie czystych, oraz o odst4pienie od l<alibracji cyfrowej
Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

do pakietu 8, Poz 3 czy Zamawiaj4cy oczekuje uniwersalnego zestawu do Zywienia dojelitowego zgodnego z
wymienionym zestawem w instt'ukcji obslug pompy Folcare 800?
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8,Poz4
W zwi4zku z przejSciern ze zl4czy ENLocl< ra zl4cza ENFit, w zestawach do zywienia byly dolqczane lqczniki
przejSciowe, Bylo to.jednal<rozwi1zanie czasowe i zestawy z dodatkowymi tEcznilcami Enl-ock nie s4 juz
prodttltowane. Dlatego prosinry T,anawia.iEcego o dopLrszczenie zestaw6w bezl4cznil<6w przejSciowych na
system EnLocl<,

OdpowiedZ - tak
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do pakietu 8, PozT
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci zglgbnik nosowo-jelitory przeznaczony do 2ywienia dojelitowego bezpoSrednio do
jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zglgbnika Ch l0/145 crn. Bli2szy koniec zg)gbnikazakoficzony zl4czemEnFit,
Pozostate parametry zgodne zSIWZ?
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8, Poz 10

W zwi4zku z przejiciem ze A4czy ENLock na zlqcza ENFit, w zestawach do zywienia 6yly dolqczane l1czniki -
2 adaplery przej6ciowe. Bylo to jednakrozwi4zanie czasowe i zestawy z dodatkowymi l4cznikami Enlock nie
s4 juz produkowane. Dlatego ptosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie zestaw6w bez nasadek i adapter6w
przejSciowych na system Enlock.
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8, Poz 1 I
W zwi4zku z przejSciem ze zl4czy ENLock na zl4cza ENFit, w zestawach do zywienia byly dolqczane l4czniki -
2 adaptery przej6ciowe. Bylo to jednak rozwiqzanie czasowe i zestawy z dodatkowynri l4cznikami Enlock nie
s4 juz produkowane, Dlatego pr'osimy Zamawi.ajqcego o dopuszczenie zestaw6w bez nasadek i adapter'6w
przejSciowych na system Enlock.
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8,Poz 12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci Strzykawki Enteralna ENFit jedn, uzytku o pojemnoSci l0 mlprzeznaczonatylko do
obslugi Zywienia drog4 przewodu pokarmowego, sterylna?
OdpowiedZ - tak

do pal<ietu 8, Poz l5
Czy Zamawiaj4cy dopuSci Strzykawki Enteralna ENFit jedn. uZytku o pojemno5ci 10 mlprzeznaczo\atylko do
obslugi 2ywienia drog4 przewodu pokanlowego, sterylna?
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8, Poz 16

Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren do pobierania 10cm, kompatybilny z systemem ENFit?
OdpowiedZ - tak

do pal<ietu 8, Poz 77

Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren do pobierania lOcm, kompatybilny z systemem ENFit?
OdpowiedZ - tal<

do pakietu 8,Poz22
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zglgbnik do zywienia enteralnego wykonany z poliuretanu z poftem EnfiIzpodzialka
centymetrow4 orazlinia kontrastuj4c4 w Rtg, wyposazony w prowadnicA. Z dwoma otworami bocznymi i jeden
centralny przelotowy. Do zastosowania do 6 tygodni. W rozmiarach 8,10,12 dlugoSi l10cm?
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8,Poz23
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci zgtgbnik do zywienia enteralnego wykonany z poliuretanu z poftem Enfll' zpodzialka
centymetrow4orazlinia kontrastuj4c4 w Rtg, wyposazony w prowadnicE. Z dwoma otworami bocznymi ijeden
centralny przelotowy. Do zastosowania do 6 tygodni. W rozmiarach 8,10,12 dlugoSi 110cm?
OdpowiedZ - tak

do pakietu 8 pozycja 19

Czy zamawiaj4cy dopu$ci l4cznil< z l<ofrc6wk4 EnFit, pal<owany 6x5 szt., po przeliczeniu l7 opal<owari
zbiorczych? Pozostale parametry zgodnie z SIWZ
OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, poz. l-10
Proszg o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pafrstwa zgoda pozwoli na pozyskanie
konkurencyjnej oferty jakoSciowej i cenowej na wymagany asortyment.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ
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Pakiet 4, poz.77-16
Ploszg o wydzielenie w/w pozyc.ji do osobnego palcietu. Paristwa zgodapozwoli na pozyskanie
l<onkurencyjnej ofefty jal<o6ciowej i cerowej ua wymagany asortyment.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 4, poz. 1-10
Czy Zamawiaj4cy dopuSci igly zbarwnyrn koder-n na opakowaniu zbiorczym typu kanonik 100 szt.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz" 13

Czy Zamawiaj4cy dopuSci strzykawkg z tlokiem kontrastuj4cym w kolorze niebieskiln bez
kolorystycznego oznaczenia strzykawki na pojedynczym opal<owaniu. Pozostale zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowied2 zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz. 17 -18
Ploszg o wydzielenie w/w pozyc,ii do osobnego palcietu, Pairstwa zgodapozwoli na pozyskanie
l<onl<Lrrencyjnej oferty jakoSciowej i cenowej na wylnagany asortyment.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 4, poz.17-18
Prosimy zanawiajqcego o dopuszczenie l<ranil<a wyl<onanego z poliwgglanu z optycznyn
identyfil<atorem pozycji olz . Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pal<iet 4, poz.21
Proszg o wydzielenie wlw pozycji do osobnego pal<ietu. Paflstwa zgodapozwoli na pozyskanie
konl<urencyinej oferty jakoSciowej i cenowej na wymagany asortyment.
Odpowied2 - zgodnie z Sl\N Z

Pakiet 5 poz. 7,poz.2,poz. 4
Czy Zanawiaj4cy dopuSci przyrzqd do przetaczania ptyn6w z homor4 kroplow4 o dlugoSci 55 mm w
czgici prze1roczystej z iglqbiorcza Scigt4 standardowo dwukanalowa wzrnocniona wl6l<nem szklanym.
Pozostale zapisy zgodnie z SIWZ.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pal<iet 5 poz. 1, poz.2,poz.4, poz. 5

Czy Zanawiaj4cy dopuSci przyrzqd do przetaczania ptyn6w z komor4 l<roplow4 wyl<onan4 z
medycznego PVC.
OdpowiedZ zgodnie zSIWZ

Pakiet 5 poz. 4
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej ,sterylizowanego tlenkiem
etylenu z drenem dlugoSci 180 cm zako't'tczonego l<oric6wk4 luer lock.
OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Pal<iet 5 poz, 4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci worek do ostony podawanego plynu przed Swiatlem w kolorze z6hym?
OdpowiedZ - tal<

Pakiet 5 poz, 4
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przyrz4du do przetaczania plyn6w infuzyjnych pakowanego
osobno.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 5 poz. 4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci worek do oslony podawanego plynu przed Swiattem zielony w wylnaganym
rozmiarze o pojemnoSci 1000 ml.
Odpowiedl - zgodnie zSIWZ
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Pakiet 5 poz.4
Czy Zatnawiaj4cy dopuSci worek do ostony podawanego plynu przed Swiatlem o pojemnoSci 3000m1

w rozrniarze 35cmx55cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 5 poz.11-12
Prosimy Zamawiaj4cego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Padstwa zgoda pozwoli na

pozyskanie konkurencyjnej oferty jakoSciowej i cenowej na pozostaly asofiyment w pakiecie.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 6 poz. 1

Proszg o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pal<ietu. Paristwa zgoda pozwoli na pozysl<anie

konkurencyjnej oferty jakoSciowej i cenowej na wymagany asofiyment.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zanawiaj4cego o dopr"rszczenie kaniuli wykonanej z teflonu FEP. Pozostale zapisy zgodnie z

SIWZ.

dotyczy pakietu nr 2I poz,2
Czy Zanawlaj4cy dopu6ci do zaoferowania, na zasadach l'dwnowaznoSci, masl<g z dlenem o dlugoSci 210 cm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 3 poz. l: Czy zamawiaj1cy dopuSci rgkawiczki pakowane a'50 par? Pozostale parametry zgodne z

SIWZ.
OdpowiedZ - tak

Paf<iet nr 3 poz. 2: Czy zanawiaj4cy dopuSci rgkawiczki z AQL 0,65? Pozostale parametry zgodne z SIWZ,
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 60 poz. lt Czy zamawiajqcy dopuSci sterylny tartuch chirurgiczny wykonany z wlokniny SMMS o

gramatwze 35 glm2? Material wzmocnienia: wl6knina polipropylenowa i milcroporowata folia polietylenowa"

Mankiet o dlugoSci min. 6 cm. I(olor zielony, kr6j prosty, oznaczenie l'ozmiaru w postaci naklejki. Fartuch jest

wyposazony w troki wewngtrzne i zewnglrzne z kartonikiem. Fartuch z dwoma chlonnymi rgcznikami
celulozowe 30x20cm. Na opal<owaniu znajduj4 sig dwie etykiety santoprzylepne dla potrzeb dokumentacji
zawierajqce dane wytw6rcy, nr lcatalogowy, numel serii LOT, datg waznoSci, nazwg producenta. Na opakowaniu
jednostkowym bral< jest piktogramu potwierdzaj4cego, ze fartuch nie zawiera lateksu oraz wskaZnika

sterylizacji. Rozmiar M-L, XL, XXL.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 25

1 . Czy zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie podl<trad6w o wyrriarze calkowitym 100 x 220 cm,

rdzei chlonny o wytliarach 50 x 180 cm, chtonnoSe 4,5 I?

Odpowied2 - tak

Pakiet26
1. Czy zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie ubratl o gramaturze min. 35 g/rn kw?

OdpowiedZ - tal<

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja u 7: Czy w miejsce rgkawa o szerokoSci 50mm Zanawiaj4cy dopu6ci r'gkaw

f)mm/
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 19: Czy w miejsce rgkawa o szeroko6ci 380mm Zamawiaj4cy dopuSci rgkaw

40Omm?
OdpowiedZ - tak

Dolyczy Pakiet nr l4,pozycjanr 25: Czy w miejsce rgkawa o szerolcoSci 380rnm Zamawial4cy dopuSci rEkaw

400mm?
OdoowiedZ - tak
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Dotyczy Pakiet nr 14,pozycjanr 20-25: Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawy w rolkach po 70mb? Wiell<o56
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadlcu zgody prosimy o okreSlenie, czy w razie
otr4,rnania w wyniku przeliczen ulamkowej iloSci rolek, wycenii ulamlcow4 iloSi rolek czy dokonai
zaokr4glenia do pelnych rolel< (w 9619b4d2 zgodnie zzasadami matematyki)?
OdpowiedZ - tal<, iloSi zaokrqgli( do pelnych opakowari w 9619

Dotyczy Pakiet nr 55,pozycjanr 7: Czy Zamawiajqcy dopuSci testy skladaj4ce sig z fiolek z substancj4 testow4
oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wyrnaz6wel< . W przypadl<u obecno6ci bialel< substancja testowa
zmienia kolor w 10 selcund z czerwonego na niebieski.
Odpou,ied2 --zgodnie z SIW7.

Dotyczy Pakiet nr 55, pozycjanr 1'. Czy Zamawiajqcy dopuSci testy w opakowaniu po 24 sztul<i? WielkoSi
zap otrzeb owan i a zo stan i e o dp o wi edni o pr zeltczona.
OdpowiedZ - tal<

Dotyczy zapis6w SIWZ:

1. Czy Zanawiajqcy wyrazi zgodg na zlozenie wraz z ofer14 oSwiadczenia o przynaleznoSci lub braku
przynalelnolci do tej samej grupy l<apitalowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy do Zadnej grupy
kapitalowej?

Odpowied2 - tak

2. Czy Zantawiajqcy wymaga, aby Oferent posiadat cerlyfil<at systemu zarz4dzaniajakoSci4 ISO 9001:2015
dotycz4cq sprzeda?y wyposazenia i sprzgtu rnedycznego, sprzeda|y material6w eksploatacyjnych i Srodk6w
do sterylizacji, projel<towania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedazy oprogramowania IT i pracami
projektowymi i budowlanymi? Zamawiaj4cy zyskuje pewnoS6, Ze ofelowane wyroby produkowane s4

zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami i normami.

Odpoiviedz - zgodnie z SIWT-

Dotyczy Parametry Tech niczne:
Pakiet nr 14

Pozycje I od 1 do 6
-Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby papier krepowany latwo sig ukladal aprzy tymbytwytrzymaly zal jego
minimalne parametry wytrzymaloScinarozciqganie na sucho w lcierunku walcowania orazw poprzek wynosity
odpowiednio 1,67I(N/m oraz 1,33 I(N/m
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pozycje od 7 do 19

-Czy Zatnawiajqcy wymaga aby rgkawy papierowo - foliowe oznaczone byly znakiem CE wylqcznie na
etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rgl<awa a nie bezpoSrednio na rglcawie? Zgodnie z
art. 11 ust, 8 ustawy o wyrobach medycznych 2dn1a20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie
medycznym, jego opal<owaniu oraz instrukcji uzytkowania oznaczeh lub napis6w, kt6re moglyby wprowadzi6 w
bl4d co do oznakowania znakiem CE orazco do oznaczanianumeru identyfikacyjnegojednostki notyfikowanej.
Kwestia jest zwi4zana z mozliwoSci4 pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, kt6rym jest rgl<aw,
dotyczy jego samego, azy teL wysterylizowanej zawartoSci?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

-Czy Zanawiajqcy wymaga, aby ze wzglgd6w higienicznych rgl<awy zabezpieazone byly przeLroczystq,
termolcurczliw4 foli4?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pozycje od 20 do 25
-czy zanawiaj4cy wymaga, aby tyvekposiadal WytrzymaloStnarozci4ganie MD min 96,25N/15mm, oraz CD
min 102,75l15mm
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

-Czy w Pozycji 25 Zamawiaj4cy dopuSci rgkaw o szerokoSci 400mm?
OdpowiedZ - tal<
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Pozycja26 i27
-Czy Zamawiaj4cy zezwoli na zlo2enre ofetty na taSmg samoprzylepnq o szet'oko6ci 18 mm?
OdpowiedZ - tak

-Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby taSma samoprzylepn a nie zawierala o{owiu ani lateksu?
OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Pakiet 54

Pozycja2
-Czy Zamawiaj4cy ma na mySli wskaZnik ptzeznaczony do kontroli proces6w sterylizacji par4 wodn4,
perforowany, dajEcy rnozliwoSi podzielenia kazdego paska na 4 osobne testy?
-Czy zamawiaj4cy rna na mySli wskaZnik ptzezuaczony do kontloli proces6w sterylizacji plazm4 lub
nadtlenkiem wodoru, perforowany pozwalajqcy na tatwe podzielenie pojedynczego wskaZnika na dwa osobne
testy?
Odpowied2 - Zamawiajqcy wymaga wskaZnika do sterylizacji plazmowej lub nadtlenkiem wodoru, pozostale
parametry zgodne zSIWZ

Pahiet 6
Poz.2 Prosimy Zamawtajacego o dopuszczenie:
- Sonda przelykowa Sengstakena - wykonana z migkkiej gumy
- tr6jdrozna z dwoma balonami i baionami pilotowymi wykonanymi zmaterialu SILKOLATEX
- zpodzialk1
- pierScief znacznikowy niepr'zenikliwy dla promieniowania lengenowskiego
- sterylna
- wylqcznie do j ednorazowego uzytku
- dlugoSi ok 100 cm

- balon przelykowy dlugo6ci ok22cm
- roznriat'y Ch 16,18, 21 (dla doroslych)
OdpowiedZ - tak

poz.3
Prosimy Zan"nwiaj1cego o doprecyzowanie czy Zarnawiaj4cy oczekuje zaoferowania kaniuli do dostgpu
naczyniowego zzatrzaskiem typu Flow Switch z systemem rnocowania z okienkiem z folii paroprzeptszczalnej
PU (MVTR-min. 1500glm2l24h), zwycigciem nazaw6r Floswitch 10 mm x 15 mm, z2piankowymi
podkladkami pod skrzydelka kaniuli i z dodatkowym pianl<owyrr paskiem do plowadzenia linii?

OdpowiedZ - tak

lnfornrujerny,2e zgodnie z wymogiem aft. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiei

Publicznych (j.Dz.U. z 2018 r. po2.7986), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo rozeslane do wszystkich

wykonawc6w, kt6ryrn przekazano SIWZ.

Zanawtaj4cy
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