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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szqnowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy,iiz do Zamawiajqaego wptyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyflrkacji istotnych

warunk6w zam6wietia, w postgpowaniu prowgdzonym na podst4wie przepis6w ustawy z <lnia29 stycznia2\\4

roku Prawo Zam6wiefi publicmych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6in. zrn.) w frybie przetargu

nieograniczonego, na: dQstawg drobnego $przgtu medycznego j.u.,

TreSC wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

1. Pakiet nr 7, po1. | - Czry Zamawiaj4cy dopuSci filtr mechanicz,ny o przesfizeni martwej 54ml
(wymagana to 55mml) oraz masie 38g (lvyrndgana to 3991, przy zachowaniu wszystkich pozostalych
parametr6w?

OdpowiedZ - zgodnie z zqpisami SIWZ

2. Pakiet nr 7, poz.y3 - Czy Zamawiqi4qy dOpuSci uklad oddechowy z dodatkow4 rurq o dlugoSci 1,8m z
mozliwoSci4 ustawienia nA 1,5m?

OdpowiedZ - zgodnie z zQpisami SIW Z

3. Pakiet nr '7 , poz, P - Crry Zamawiajqoy, dopuSci uklad oddechowy bez haczyka do zwieszenia worka?

OdpowiedZ - zgodnie z zEpisami SIWZ

4. Pakiet nr 7,poz.6 - Czy Zamawiajqpy dopuSci linig pr6b$uj4c4 o dfugoSci 3m?

OdpowiedZ - zgodnie z zfupisami SIW Z

5. Pakiet 3 - Prosimy o wtyjaSnienie czy w t(o$ce o ochrong Srodpwiska naturalnego Zamtwiajqcy oczekuje aby

zaoferowane zestawy pophodzity od produpent6w spekriaj4cyclr wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone

cert;rfikatem jednostki nptyfikowanej zalqazqnyq do oferty), kt6ra odnosi sig do zaru4dzania programami

ochrony Srodowiska danggo producenta. Obqjmuje on stmkturg organizacyjn4, planowanie i zasoby stua4ce

rozwojowi, wdrazaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony Srodowiska. Celem systemu zaru4dzania

Srodowiskowego jest zwigkszenie przestrzogp4ia zqsad Srodowis\owych i zmniejszenie iloSci odpad6w.

OdpowiedZ - Zamaw iajqqy dopuszcza ww. zestawy

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust, 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri

Publicznych (t1.Dz.U. z 2018 r. poz. 198$ zp62n. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozeslane do

wszystkich wykonawc6wi kt6rym przekazane SIWZ.

Zamawiaj4cy
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Sprawq prowadzi - Anna
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