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Pismo: drobny sprzet j.u./3 I 612020

WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony
na "dostawa rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu
laboratoryjnego j.u, oraz aspiracyjno-pr62niowego systemu pobierania krwi" - znak sprawy drobny sprzgt
j.tr.131612020.

Zamawiajycy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiefr Publicznych (tj. Dz.U . z 2019 r, poz. 1843), przedstawia

poniZej tre56 zapylafi wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej

''SIWZ''):

Dotyczy: Pakiet 55 Czy zamawiaj4cy dopuSci test ROM PLUS renomowanej firmy Clinical Innovations - test
paskowy (immunochromatyczty), stulqcy do wykrywania ptynu owodniowego w pochwie?
ZesIaw testowy zawier.a: pasek testowy pakowany pojedynczo, wymaz6wkg, fiolkg z roztworem buforowym.
Zasada dziatania testu opafta na wykrywalno6ci obecnoSci dw6ch bialek: alfa-fetoproteiny (AFP) oraz bialka
lozyskowego 12 (PPlz) wystgpuj4cych w wysokich stgZeniach w plynie owodniowym. Test oparty na
wykrywalnoSci AFP orazPPl2 charakteryzuje sig wysok4 czuloSci4 Q9,5%) orazni2szym wsp6lczynnikiem
falszywych wynik6w negatywnych, w por6wnaniu do test6w opartych na innych metodach wykrywania w6d
plodowych. Odczyt wynikupo 15 sekundach,
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy nie dopuszcza test6w ROM PLUS, opis przedmiotu zam6wienia w pakiecie 55
dolyczy test6w do wykrywania pozostaloSci bialkowych na narzgdziach medycznych (chirurgicznych)
wielorazowego uZycia.

Op isu przedm i otu zam 6w ien i a :

Dotyczy pakietu 37 pozycja I

l. Czy Zamawiajycy wyrazi zgodg na zaoferowanie statyw6w uniwersalnych, z tworzywa sztucznego,
autoklawowalny, na 50 prob6wek o Srednicy 12-17 mm?

OdpowiedZ - tak

2. Czy w przypadku braku zgody na powyzsze Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wylqczenie pozycji do
osobnego pakietu?

Dolyczy pakietu 37 pozycja2 a

1. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie nakluwaczy o glgbokoSci naklucia 1,0 mm -

noZykowe lub 1,5 mm - iglowe, zamiast nakfuwaczy o gtgbokoSci naklucia 1,2 mm?

Odpowied2 - tak
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2. Czy w PrzYPadku braku zgodY

osobnego Pakietu?

na powyZsze Zarnawiaj4cy wyrazi zgodg na wl44czenie pozycji do

Dotyczy pakietu 37 PozYcia3

Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawial4cy wymaga kapilar zheparynqlitow4 czy sodow4?

OdpowiedZ - litow4

Dotyczy pakietu 37 PozYcia5

prosimy o wyjasnienie czy zamawiaj4cy wytazizgodqrlawylEczeniepozycji do osobnego pakietu?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dolyczy Pakietu 38 PozYcje 9 i 10

prosimy o wyjasnieni e, czy zamawiaj4cy wyma ga zaofercwania ez pakowanych po 20,szI' w opakowaniach do

wielokrotnego otwierania (ze strun4), czy le1Zailawiajqcy wymaga zaoferowania ez pakowanych po I sztuce?

OdpowiedZ - Dopuszczamy opakowani a zbiot cze

Dotyczy pakietu 38 PozYcja 1l

|,CzyZamawiajqcyw5,razizgodgnazaoferowaniawymaz6wekwprob6wceoSrednicy13mm,spelniaj4cych
pozostale wYmagania SIWZ?

OdpowiedZ - tak

2. czyw przypadku braku zgody napowyzsze zamawiaj4cy wyrazizgodgnawyl4czenie pozycji do osobnego

pakietu?

Dotyczy pakietu 38 PozYcja20

1 . Czy Zamawiaj4cy wytazi zgodq nazaoferowania prob6wek typu Falcon z podz\alkq co 2'5 ml' spelniaj 4cych

pozostale wYmagania SIWZ?

OdpowiedZ - tak

2.Czywprzypadkubrakuzgodynapowy2szeZamawiaj1cywyrazizgodgnawyl4czeniepozycjidoosobnego
pakietu?

DotyczY Pakietu 39 PozYcja2

Prosimy o wyjasnieni e czy Zamawiai4cy w.yrazi zgodg na zaoferowania pojemnik6w z wewn7trznym dnem

stozkowym, o pojemnoSci u2ytkowej 25 ml i calkowitej 30 ml?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy pakietu 39 PozYcja3

Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiai4cy wyrazi

wymagania?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

zgodE na pojemniki z zak'rqtk4, spelniaj4ce pozostale
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Dotyczy pakietu 39 PozYcja 4

1. Prosirny o wyjasnienie czy zamawiajqcy wymaga zaoferowania pvr z twolzylva bialego czy moae z

t worzyw a Prze2r o czY ste go?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

2. Czy zamawiajqcy wymaga zaoferowaniaplyt do ozn:aczarTia grup krwi z rowkiem usztywniaj4cym' kt6ry

zapobiegauginaniu sig ptyty i w rezultacie ulatwia przeprowadzanie badari?

gigtkoi6 PtYtY.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

Pakiet 38

PozICzyzamawiajqcydopuSciszkielkaogruboScilmm?Pozostaleparametrybezzmian
OdpowiedZ - zgodnie zzaPisam\SIWZ

poz I 1 Czy Zamawiaj 4cy dopuSci podloza Amies w prob6wce o Sr' 1 3 mm? Pozostale parametry bez zmian'

OdpowiedZ - tak

Poz|4CzyZamawiaj4cydopuSciprob6wkiopojl0ml?Parametrywymiar6wbezzmian.
OdpowiedZ - tak

Poz 15 Czy Zamawiaj4cy dopuSci prob6wki sterylne o poj' 5 ml i wymiarach 12x92?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SIWZ

PozllCzyZamawiqqcydopuSciprob6wkiopoj'5ml?Parametrywymiar6wbezzmian'
Odpowied2 - tak

if:?;[;Z^^awiai4cy dopusci pojemniczki o pojemnosci 25 ml rub 30 ml? pozosrare parametrv bezzmian'

OdpowiedZ - tak

tJrlrt]^ 

^*^r4cy 
w pakiecie 3 8 i 39 dopusci podawanie cen jednostko wch za 1 szt' wyrob6w z dokladnosci4

do 3 lub 4 miejsc Po Przecinku'
OdpowiedZ - tak

Dotyczv Pakietu nr L4 Poz. 16:

czy zamawiajqcy dopu$ci rjn zaoferowania rgkaw foliown'papieruwy z zakiarikq o wymiarach

4O0mnr, dt. tO0n"rb? Pozostale pararnetry ?godnie ; oczekiwaniem Zamawiajqeego' i:''1

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

DotyczY Fakistu nr 14' Pa'z" 21-22:

Czy trarnawiajqq/ doprr6eido zaoferowanis rqkawv tyv*k-folia 0 Srsn]stilrac 64'4glm??

Pozostaieparam€tryigOdnieToCz€kiw6niemZar*awiajqcego.

OdpowiedZ - tak, min. 63 glm2
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