
Sa modzielny Pu bl iczny Zaklad Opieki Zd rowotnej
Kiliriskiego 29
08-l l0 Siedlce

fnazw a zamaw iajqeego, ad res]

Pismo: drobny sprzgt j.u.l25l202l

Siedlce dnia: 2021-09- I 3

WYKONAWCY
ubiegajqcy sig o zam6wienie publiczne

prowadzonego w trybie pneratg nieograniczony

material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu
pobienania krwi" - znak sprawy drobny sprzgt

WY.IASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego,
na "dostawa rgkawic medycznych, drobnego spnzgtu j.u.,
la boratoryj nego j. u. oraz aspi racyj no-pr62n iowego system u

j.u./25/2021.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialaj4c na podstawie art. 135 ust, 6
ustawy z dnia ll wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz.U. z202lr. poz. I129), udostgpnia
poniZej tre6i zapytari do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaSnieniami:

Fakiet 4 poz.l-9
Proszg o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy ma na mySli kod kolorystyczny zachowany na opakowaniu zbiorczym po
100 szt, JeSli nie, bardzo proszg o dopuszczenie igiel oznaczonych kodem kolorystycznym, na podstawie koloru
konektora igty i opakowaniazbiorczego po 100 szt" (nie pojedynczej igty).

OdpowiedZ -

PAKIET 4 POZ,g
Prosimy Zamawial4cego o dopuszczenie igiel 0,9x40mm,
OdpowiedZ - tak

Pakiet 4 poz.l2
Zwracam sig z proSb4 o odst4pienie od wymogu, Zeby na opakowaniu jednostkowym znaidowal sig kod kolor6w
odpowiadaj4cy rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez nas strzykawki s4 w opakowaniu folia-papier, przez
czgS( przeLroczyst4 (foliow4) widac rozmiar strzykawki, pond to zamieszczony jest wyraZny opis rozmiaru na
czgSci papierowej. Gwarantowany kod kolor6w na opakowaniu a'100 szt.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

PAKIET 4POZ.I2d
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80szt/op z mozliwoSci4 przeliczenia w
formularzu cenowym.
OdpowiedZ - tak, zaokr1glenie opakowari w 9619
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Pakiet 4 poz.l3
Czy Zamawiajqcy wymaga strzykawek z koirc6wk4 6cigt4 pod k4tem 45 stopni?

OdpowiedZ -Zamawiajqcy nie wymaga, dopuszcza w ww. parametry

Pakiet 4 poz.l6,l7
Plosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwgglanu.
Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 poz.l6,17
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem.
Odpowied2 - zgodnie z zapisamt SWZ

Pakiet 4 poz.18
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie ramp tylko z optycznym identyfikatorem.
Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet4poz.l8
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie ramp wykonanych z PMP (polimetylopenten).

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet4poz.l8
Pros imy Zamaw iaj4cego o do p uszczen i e ram p bez przedtuLacza.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 poz,I9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposaZone w 4

paski radiocieniuj4ce oraz niskociSnieniowy zaw6r, kaniula posiada zastawkg antyzwrotnq oraz elastyczne

skrzydelka. Posiada samozamykaj4cy sig korek portu bocznego kodowany kolorystycznie, trzpien powyZej

krawgdzi korka., port umieszczony w osi skrzydelek, nazwa producenta na opakowaniu. Parametry

przedstawiaj q s ig nastgpuj4co:

Kolor Rozmiar kaniuli
(GAUGE)

Rozmiar
cewnika w mm

Przeptyw
ml/min

Pomaranczowv 4G 2.20 x 45 310

Szary 6G 70x45 200
Bialv '7G .50 x 45 140

Zielony l8G ,20 x 45

,20 x 38

100

tu)
R6Zowv 20G 00x32 64

N iebieski 22G 0,80 x 25 38

Zolty 24G 0,70 x 19 22

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 poz.l9
Prosimy Zamawiaj1cego o odst4pienie od wymogu badari klinicznych.

Odpowied2 - Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody

Pakiet 4 po2.20,26

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, kt6rych cewnik wykonany jest z FEP, wolna od

PHT, posiada samodomykaj4cy sig koreczek porlu bocznego z hzpieniem powyZej krawgdzi, zabezpieczenie

igty w postaci polimerowego zatrzasku. Kaniula wyposa2ona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skzydelka z

dziurkami do przysz ia. Paramet nasi

Kod koloru Rozmiar (
GAUGE)

Rozmiar w
mm

Przeptyw

Pomarariczowy t4G 2,1 x 45 305 ml/min

Szary t6 c 1,7 x 45 200 ml/min
Biatv 17 G 1.5 x 45 142 mllmin
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Zielony IEG
t8G

1,3 x 45
1,3 x 32

100 ml/min
105 ml/min

R6zowy 20c
20G

l,l x 32
.l x25

6l ml/min
65 ml/min

Niebieski 22G 0,9 x 25 36 ml/m n

2oha 24G 0.7 x 19 23 mllm n

Fioletowa 26G 0,6 x 19 l7 ml/min

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 poz.22

'Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomigdzy obudow4 a membran4

silikonow4 maksymalnie redukuj4c zalegame pozostaloSci krwi lub ptynu

'Duza przestrzeh wewngtrznazapewnia przeptyw na poziomie min. 320 ml/min,przeplyw w mankiecie

c iSnien iowym 650m|/m in, obj gtoSi wypetn ienia: 0,085m I

o Odporny na ciSnienie ciecz: 4Ba
o Odporny na ciSnienie eieczy zwrotne:2Ba
. Wyrzut negatywny: -0,02m1

.Kompatybilny z MRI

"Wysokiej jako6ci membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powoduj4c tym samyrn

wycieku

"ldealne dopasowane obudowy z membrana silikonow4 nie pozwala na dostanie sig powietrza do wngtrza

zaworu
.Maly rozmiar, prze2roczysta budowa ulatwia praca personelowi medycznemu, daj4c pacjentowi wigksze

uczucie komfoftu
.Prosty tor przeplywu zapewnia rdwnomierny i plynny wlew

'Kompatybilny z konc6wkami l-uer, Luer lock. Wielofunkcyjno6i pozwala na wsp6lprac9 ze wszystkimi
zestawami.
.N,aIwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
.MozliwoSd uzywania przezT dni i 360 wejSi

"Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcjg z stosowanymi lekami
.Mo2liwoSi podawania kwi i tluszczy

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 po2.23,24
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie slrzykawekzrozszerzon4 skal4: l0-l2ml; 20-22m1.
OdpowiedZ - Zamawiaj1cy dopuszcza strzykawki o ww. parametrach

Pakiet 4 poz.24
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50szt/op"
Odpowied2 - tak

Pakiet 4 poz,l -25
Prosimy Zamawiajqcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pafistwa zgodapozwoli na pozyskanie
konkurencyjnej ofert jakoSciowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4 poz.27

'Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiqdzy obudow4 a membran4
silikonow4 maksymalnie redukuj4c zaleganie pozostaloSci krwi lub plynu

'Duza przestrzefi wewngtrzna zapewnia przeptyw na poziomie min. 320 ml/min, przeplyw w mankiecie
ciSnieniowym 650m1/min, objgto6c wypelnienia: 0,085m1

o Odporny na ci6nienie ciecz'.4Ba
. Odporny na ciSnienie cieczy zwrotne:2Ba

SPZOZ w Siedlcach - sporz4dzila - Anna Jastrzebska



. Wyrzut negatywny: -0,02m1
.Kompatybilny z MRI
.Wysokiej jakoSci membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powoduj4c tym samym

wycieku
.ldealne dopasowane obudowy z membrana silikonow4 nie pozwala na dostanie sig powietrza do wngtrza

zaworu
.Maly rozmiar, przeLroczysta budowa ulatwia pracA personelowi medycznemu, daj4c pacjentowi wigksze

uczucie komfortu
.Prosty tor przeplywu zapewnia r6wnomiemy i ptynny wlew
.Kompatybilny z koirc6wkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjno6C pozwala na wspdlpraca ze wszystkimi

zestawami.
.l-atwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

"Mo2liwoSi uZywania przezT dni i 360 wejSi
.Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcjg z stosowanymi lekami
.MozliwoSi podawania krwi i tluszczy

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 4
Prosimy Zamawiaj4cego o odst4pienie od wymogu aby kaniule, koreczki, zastawki beziglowe, kraniki i rampy

pochodzily odjednego producenta gdyz nie ma to zadnego uzasadnienia medycznego a znacznie ogranicza

konkurencyjnodi ofert.
Odpowiedl - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.l,2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrzqd do przetaczania ptyn6w infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wykonana z

medycznego PCV o dtugoSci 62 mm (czgl(, prze1roczysta 55mm), caloSC wolna od ftalandw (informacja na

opakowaniu jednostkowym), igla biorcza dwukanalowa, wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia wl6knem

szklanym. Zacisk wyposa2ony w uchwyt na dren oraz moZliwoS( zabezpieczenia igty biorczej po uZyciu, filtr o

Srednicy oczek 15pm, \azwa umoZliwiaj4ca identyfikacjg wyrobu na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny.

OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SWZ

Pakiet 5 poz,l,2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrz4d z logiem umozliwiaj4cym identyfikacjp wyrobu?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ
Pakiet 5 poz.3

Proszg o dopuszczenie aparatu do infuzji z filtrem Auto Air Stop, zapobiegaj4cym przedostawaniu sig powietrza

do linii, gdy butelka jest pusta, a takle z filtrem hydrofobowym na koficu drenu, kt6ry zabezpiecza przed

wyciekaniem plynu z drenu podczas jego wypelniania. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym

samozamykaj4cym sig, aparat odporny na ciSnienie26ara, sterylizowany tlenkiem etylenu, zzabezpieczeniem

na kofec, zaciskacz wyposazony w dodatkowy zaczep na dren, dren o dlugoSci I 80 cm.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.4
Czy Zamawiaj4cy dopu3ci przyrz4d do przetaczania ptyn6w infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wykonana z

medycznego PCV o dtugoSci 62 mm (czg36 przeiroczysta 55mm), caloSC wolna od ftalan6w (informacja na

opakowaniu jednostkowym), igla biorcza dwukanalowa, wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia wl6knem

szkf anym. Zacisk wyposaZony w uchwyt na dren oraz mozliwoS(, zabezpieczenia igly biorczej po uzyciu, filtr o

Srednicy oczek l5pm, nazwa umozliwiaj4ca identyfikacjg wyrobu na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny.

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.4,5
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci przyrz1d z logiem umozliwiajqcym identyfikacjg wyrobu?

OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SWZ
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PAKIET 5 POZ,4
Bardzo proszg o dopuszczenie worka o rozmiarze 2lcm x 30 cm, Proszg o przyjgcie min. granicy blgdu +/- I crn.

Przyjgcie tak wySrubowanych rozmiar6w co do milimetra (bez uwzglgdnienia granicy blgdu), moze Swiadczyi o

produkcie jednego producenta, a tym samym spowodowai zablokowania innych producent6w work6w.

OdpowiedZ -Zamawiajqcy dopuszcza worek o ww. wymiarach

Pakiet 5 poz"4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrz1dw workiem osobno dol4czonym doprzyrz4du?
Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.5
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie przyrz4du z komor4 koplow4 wykonanq zmedycznego PVC.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.5
Prosimy Zamawiajqcego o odst4pienie od wymogu opaski stabilizuj4cej.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.9
Cty Zamawiajqcy dopuSci w w/w pozycji przyrz4d do pobierania ptyn6w z butelek z filtrem
przeciwbakteryjnym 1,2 p",lqcznik luer-lock z filtrem hydrofobowym,bez zastawki?

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.9
Zwracam sig z proSb4 do Zarnawiaj4cego o dopuszczenie przyrzqdu do pobierania ptyn6w z butelek z ftltrem
przeciwbakteryjnym 0,2 pm" z filtrem cz4steczkowym 5 pm, l1cznik luer-lock z filtrem hydrofobowym?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ
Pakiet 5 poz.ll-14
Prosimy Zamawlaj4cego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Paristwa zgoda pozwoli na pozyskanie
konkurencyjnych ofert na pozostaly asoftyment w pakiecie.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.l4
Proszg o dopuszczenie prryrzqdu z regulatorem przeplywu z podw6jn4 skal4 o dokladnoSci 5-250 ml/h dla
plyn6w o malej lepkoSci do llYo orcz 5- 200 ml/h dla plyn6w o lepkoSci l0-40V, (zamiast 5-150 ml/h), dren o
dlugoSci 150 cm zzaworem do dodatkowych wstrzyknigt zzaciskiem przesuwnym.

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 5 poz.l-2,4-7
Prosimy Zamawiaj1cego o odst4pienie od wymogu karty charakterystyki bezpieczeristwa produktu
chemicznego.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet l2
Prosimy Zamawiaj}cego o dopuszczenie koszul w kolorze granatowym/niebieskim.
Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet23 poz.6
Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie fartucha wzmocnionego na caloSci WLOKNINA SSMMS PP+PE (
33CMI2 SSMMS +22GIM2 POLIETYLEN)
OdpowiedZ - Zamawiajmv dopuszcza fartuchy o ww. parametrach

Pakiet23 poz6
Prosimy Zamawiaiqcego o dopuszczenie fartucha wzmocnionego z przodu i na rgkawach o gramaturue l9g
PP+l39 PE
Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ
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Pakiet23 poz.1
Prosimy Zamawiaj4cego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Pafistwa zgoda pozwoli na pozyskanie

konkurencyjnych ofert na pozostaly asortyment w pakiecie.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 23 poz.8
Prosimy Zamaw iaj4c ego o dopuszczen ie fartucha o wymiarach : 7 5 x 1 2 5 cm.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 23 poz.8
Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie fartucha o wym iarach: 90x I 50cm.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 23 poz.8
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie faftucha pakowanego po l5Oszt/rolka.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 23 poz.9,l0
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepk6w pakowanych w folig.
OdpowiedZ - tak

Pakret23 poz.9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepk6w tylko w kolorze niebieskim.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23 poz.lO
Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie czepk6w z niebieskimi trokami.
Odpowiedi - tak

Pakiet 23 poz.l l-13
Prosimy Zamawiajqcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Pairstwa zgoda pozwoli na pozyskanie

konkurencyjnych ofert na pozostaly asoftyment w pakiecie.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 26

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubrafi wykonanych z wl6kniny SMMS'

OdpowiedZ - tak

Pakiet 26

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie ubrafi tylko w kolorze niebieskim.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 26

Czy Zamawiaj4cy wymaga podw6jnego oznakowania rozmiaru w postaci metki wszytej na bluzie i na

spodn iach?

Odpowiedl -Zamawiaj4cy nie wymaga, dopuszcza

Pakiet 54

Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie faftucha wykonanego z wl6kniny SMMS.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 57 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci okularki do fototerapii, wielokrotnego uzycia przez jednego pacjenta,

daj4ce ochron g przed Swiatlem w zakresie 2l0nm-780nm, dwuczgsciowe, wykonane z nierozci4gliwego

materialu bez zawartolci lateksu, z regulowanym zapigciem na rzepy (w dw6ch miejscach), gwarantuj4cym

szczelne przyleganie, ztylnaczg$ciq dopasowuj4c4 sig do ksztaltu glowy noworodka i ksztaltem okularkdw
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redukuj4cym ciSnienie wywierane na galkg ocznq, dostgpne w trzech rczmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i
>34cm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

CzgSi 57: Okularki do fototerapii
Czy Zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania produkt alternatywny, opisany jak nizej:
Okularki do fototerapii dla noworodk6w, jednoczgSciowe, do wielokrotnego uzytku przez jednego pacjenta,
!l Wykonane z materialu chroni4cego oczy wczeSniak6w, niemowl4t przed szkodliwym promieniowaniem UV,
nie zawieraj4cego lateksu, hypoalergiczne,

l, Gwarantuj4ce bezpieczne i trwale umocowanie na gl6wce dzieckapoprzez system wielopunktowego
przylegania bezpoSrednio do skdry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, kt6re dzigki zajgciu jedynie
okolic wok6l oczu umozliwiajq w latwy spos6b ich zakladanie i zdejmowanie, bez konieczno5ci rozlqczania
b 4d2 pr zemie szczania trZy w any ch akc e s ori6 w me dy cmych.

l l Material migkki, delikatny, bez ostrych brzeg6w, nie urazajqcy sk6ry i oczu dziecka, nie ulegaj4cy deformacji
w czasie stosowania fototerapii

Ll Wyroby medyczne jednorazowe z moZliwoSciq stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, pakowane
indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.

Dostgpne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiaj1cego:
Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wczeSniaki, tj. <28 cm)
Rozmiar | : I l0 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie gl6wki, tj.24-34 cm )
Rozmiar 2: 130 x 60 mm ( wielkoSi gt6wki - typowa, tj. >30 cm)
Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 13,pozycja3

Czy Zamawial4cy dopuSci rurkg intubacyjnqzprzezroczystq koric6wkq i znacznikiem glgbokoSci w postaci 2

p6tksig2yc6w?

Odpowiedz - zgodnie zzapisami SWZ

Fakiet nr 13,pozycja6

Czy Zamawiaj4cy dopuSci l4cznik martw? przestrzefi ze zlqazami:

ij
i tat, ::ri i:,,i,.1
J

i1c '?'')'1 
.::_"_ _. rt:rtt

Zlqcze od strony respiratora Tcze od strony pacjenta

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Czy Zamawiaj4cy dopuSci lqcznik martw4 przestrzefi z podw6jnie obrotowym kominkiem z portem do

odsysania i bronchoskopii?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ
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Pakiet nr 13, porycjaT

Czy Zamaw iaj4cy dopuSci rurkg tracheostomij n4 n iesilikonowanq?

Odpowiedz - zgodnie z zaPisami SWZ

Pakiet nr 13, pozycja 8

Czy Zamawiajqcy dopusci rurkg tracheostomijn4 zbrojon4 ze stalym szyldem?

Odpowiedz - zgodnie z zaPisami SWZ

Pakiet nr 13, pozycja l0

Czy Zamaw iaj4cy dop uSc i prow adnicg j ednorazow4?

OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopu$ci wziernik wyl4cznie w rozmiarach:2,5mm i 4,0mm?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 57, pozycia 1

Czy Zamawiai4cy dopuSci okularki w rozmiarach:

- 20-30 cm

- 25-35 cm

- 30-40 cm?

Pakiet nr 57, PozYcia I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci okularki, gdzie gl6wna opaska wykonana jest z I kawalka materiatu, a opaska

dodatkowa stabilizuj4ca wykonana z drugiego kawalka materialu, doczepiony do gl6wnej opaski (zdjgcie

pogl4dowe ponizej)?

Odpowiedz - zgodnie z zaPisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci tyzkg do laryngoskopu z oznaczeniem numeru LOT, symbolem jednorazowego

u2ytku, rodzaju i rozmiaru, a na opakowaniu informacj a z datq waZnoSci, nr LOT, ref, dat4 produkcji i dat4

wa2noSci, nazw4 producenta, symbolem do jednorazowego uZytku oraztodzajemlyhki?

Odpowiedz - zgodnie z zaPisami SWZ
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Pakiet nr 62, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy odst4piod wymogu,,instrukcja zalohenialylkina rgkojeSd (gzykobrazkowy)"?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Fakiet nr 62, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci cyfrowe kodowanie rozmiaru?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62" pozycja I

Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu ,,opakowanie otwierane jednq rgk4 po perforacji biegn4cej w caloSci

w zdluL dluzszego boku"?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci tyzkg z nieostonlgtym Swiatlowodem na calej dlugo6ci, osadzony w zielonym

tworzywie sztucznym?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja 1

Czy Zamawiajqcy dopuSci ly2ki o wymiarach (dl. calkowita / dl. robocza / szer. koric6wki dystalnej / szer. od

strony wprowadzania rurki / odlegloSc od kofic6wki dystalnej do koirc6wki Swiatlowodu):

- rozmiar 3: 135/105/15/15/50 mm

- rozmiar 4: l55ll35ll5l15/55 mm?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopu5ci tyzki pakowane zbiorczo po 25 sztuk?

Odpowiedz - tak

Pakiet nr 62, pozycja2

Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkojeSi z oznaczeniem rozmiaru i symbolem jednorazowego uzytku a na

opakowaniu informacja zdatqwalnoSci, nr LOT, ref,, dat4 produkcji idat4 waZno6ci,nazw4producenta,

sym bo lem d o j ednorazowego u2ytku or az rodzajem rgkoj eSc i ?

Odpowiedz - zgodnie zzapisami SWZ

Pakiet nr 62,pozycja2

Czy Zamawiai4cy odst4piod wymogu,,instrukcja zalohenialy2ki na rgkojeSi (gzyk obrazko\4ry)"?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ
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Pakiet nr 62, pozycja2

Czy Zamawial4cy dopuSci cyfrowe kodowanie rozmiaru?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja2

Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu ,,opakowanie otwierane jedn4 r9k4 po perforacji biegn4cej w caloSci

w zdluL dlu2sze go boku" ?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja2

czy Zamawiaj4cy dopuscirgkojesi z3 podluanymi frezami? (zdjgcie pogl4dowe ponizej)

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 62, pozycja2

Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkoje6i o wadze ok.60 g, obwodzie ok.9 cm, Srednicy 3 cm i dlugoSci 14,5 cm?

Odpowiedz - zgodnie zzapisami SWZ

Pakiet nr 62,pozycja2

Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkojeSi zbateriami guzikowymi LRl130?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet nr 3, poz. | - Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie rgkawic wewnqtrz pokrytych poliuretanem?

Pozostale wymagania zgodnie zOPZ,
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 3, poz.2

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie rgkawice z prostym mankietem z technologi4 Surefit (eliminacja

zwijaniamankietu/ dawniej nazywanata3m4 adhezyjn4). GruboSd na palcu: 0,22mm, na dloni: 0,20 mm,

Poziom protein lateksu S 30 ug/g wedlug zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3)' Lepszy

poziom AQL ni2 wymagany: 0,65. Pozostale parametry zgodne zOPZ.
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 3,poz.2
prosimy Zamawiaj1cego o odpowie dL czy nie zaszla omylka w opisywaniu gruboSci rgkawic? Zamawiaiqcy

wymaga rgkawice o gruboSci ponad 20 cm.

OdpowiedZ ZamawiaiEcy wymaga rgkawic o gruboSci 0,22mrn +/- 0,02mm

Pakiet nr 3,poz.3
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci zaoferowanie lgkawic z prostym mankietem z technologi4 Surefit (eliminacja

zwijaniamankietu/ dawniej nazywanataSmq adhezyjn4). Poziom protein lateksu: < 50 ug/g wedlug

zmodyfikowanej metody Lowry'ego itestu HLPC (EN 455-3). Lepszy poziom AQL niz wymagany:0,65'

Pozostale parametry zgodne zOPZ.
OdpowiedZ - tak
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Pakiet 12, poz. l: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie koszul z rozcigciem na calej dlugo6ci,
dtugo6d (mierzona od najwyzszego punktu ramienia) ll0 cm, szerokoSi na dole (w rozlozeniu) 140 cm, kolor
niebieski?
Odpowied2 - nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 23, poz" l: Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na wyl4czenie pozycji do osobnego pakietu, co umozliwi
wigkszej iloSci firm naztoaenie ofert konkurencyjnych wyrob6w?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pakiet 26, poz, l: Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na zaoferowanie ubrania w kolorach zielonym i niebieskim o

gramaturze min. 45 gl m2?
OdpowiedZ - tak

Pkaiet 54, poz. 7: Czy Zamawiaj4cy wyrazu zgodg na zaoferowanie fartucha o gramalrnze min. 35g/m2 ilqcznq
gramaturg w strefach krytycznych 75glm2, z dwoma rgcznikami wykonanymi z niepylacej wl6kniny
kompresowej 40x20cm, z czterema etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej, z czego na

dw6ch widnieje kod kreskowy, dostgpny w rozmiarach M-XXL? Prdukt zgodny z normami PN EN ISO
13485:2016. PN EN ISO I I135:2014+Al:2020 orazPN EN 556-l:2002.
OdpowiedZ - tak

Pakiet l7 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopuSci komorg pomiarowq o pojemnoSci 400 ml ? Reszta parametr6w zgodna zSWZ.
Odpowiedz - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 17 poz. l0
Czy Zamawiaj4cy dopuSci dlugoSi l250mm? Reszta parametr6w zgodna zSWZ
OdpowiedZ - Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SWZ

dotyczy pakietu nr 4 poz.24 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSbq o dopuszczenie strzykawek w
opakowaniach A,50 szt., spetniaj4cych wszystkie pozostale wymagania SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 12 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach
A,50 szt,, spehiaj4cych wszystkie pozostale wymagania SIWZ.
Odpowied2 - tak

dotyczy pakietu nr 17 poz.2 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie cewnika Foley z
balonem 30 ml, spelniaj4cego resztg postawionych wymagari SIWZ.
W razie odmownej odpowiedzi zwracamy sig o wydzielenie powyzszej pozycji do oddzielnego pakietu.
OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

dotyczy pakietu nr l7 poz. 4 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z pro$b4 o dopuszczenie cewnik6w do
odsysania w rozmiarach CH 5-8 dl. 400 mm, spelniaj4cych resztg postawionych wymagafr SIWZ.
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy dopuszcza ww. cewniki

dotyczy pakietu nr l8 poz. l1 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o z proSb4 o dopuszczenie wyceny za op.

4.144 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych iloSci do petnych opakowari
odpowiedZ - tak

dotyczy pakietu w20 poz. | -Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o zproSb4 o dopuszczenie elektrody o Srednicy
48mm?

OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 20 poz.4 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o z proSb4 o dopuszczenie elektrody o Srednicy
42mmx56mm?

QdpowiedZ - tak
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dotyczy pakietu nr 2l poz.2 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o dopuszczenie maski z drenem

dlugoSci 200 cm, spetniaj4cej resztg postawionych wymagari SIWZ.

OdpowiedZ - tak

doryczy pakietu nr 24 poz. | - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie przescieradel o rozmiarze

80x210 cm spetniaj4cego resztg postawionych wymagah SIWZ'

Odpowied2 - Zamawiai4cy podtrzymuje zapisy SWZ

dotyczy pakietu rtr 4 poz.27 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci w Pak. 4 poz,27 beziglow4 zastawkq dostgpu zylnego

zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukuj4ca przypadkowe zakahenie przez dotyk, nie wymaga stosowania

koreczka, bez zawarto|ci PVC lateksu i DEHP, bez element6w mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas

stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynosz4cej maksymalnie 0,09 ml, przeplyw

360m1/min sterylna, kt6ra spelnia zapisy SWZ tj, - kaniule, koreczki, zastawki beziglowe, kraniki i rampy

musz4 pochodziC od j ednego producenta w celu zachowania kompatybilno6ci szczelnoS ci polEczeh

odpowiedZ - tak, Zamawiaj 4cy dopus z cza w w . zastawki

dotyczy pakietu nr 10 poz. l7 - czy zamawiai4cy dopu$ci kateter o dlugoSci 70 cm?

Odpowied2 - Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy SWZ - W zwi4zku z faktem, i2 Zamawiajqcy w ww. postgpowaniu oczekuje zaoferowania wyrobdw

medy.rnych, co do kt6rych producenci okreSlili specjalne warunki magazynowania itransportu (np' dla

strzykawek wymagana temperatura wynosi l0-35"C), prosimy o wyjaSnienie czy iw jaki spos6b Zamawiaj1cy

bgdlie sprawdzal czy zakupiony produkt byl magazynowany itransportowany z zachowaniem wymaganych

warunk6w. Pragniemy nadmienii, ze zgodnie z nowym rozporz1dzeniem unijnym (UE) 20171745

(rozporzqdzenie VOR; to na dystrybutorze sprzgtu medycznego spoczywa obowi4zek magazynowania lub

transportu zgodnie z warunkami okreSlonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunk6w rodzi

dla Zmawiaj}cego ryzyko uZytkowania uszkodzonych w transporcie produkt6w.

OdpowiedZ - Na Wykonawcy ciEly obowi4zek odpowiedniego magazynowania i transpoftowania wyrob6w,

Zamawiaj4cy nie posiada odpowiednich narzgdzi, kt6rymi moze sprawdzai i kontrolowai magazynowanie i

transport.

Dotyczy SWZ - Czy Zamawiaj4cy potwierdza,2e zgodnie zrozporz1dzeniem unijnym (UE) 20171745, art' 14,

pkt 3 (iozporzqdzenie MDR) dystrybutorzy mvszq zapewni{ 2e w czasie, gdy s4 odpowiedzialni za wyr6b,

warunki przechowywania lub transportu maj4 byi zgodne z warunkami okreSlonymi przez producenta?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy SWZ - Czy na okolicznoSi spetnienia warunk6w transpottu okreSlonych w tozporzqdzeniu unijnym

(UE) 20171745, art. 14" pkt 3 (rozporz4dzenie t\4DR) Zamawiaj4cy wymaga przedstawienia wykazu

odpowiednich Srodk6w transportu tj. samochod6w z zabudow4 typu izoterma z moZliwo6ciE rejestracji i

wydruku temperatury?

OdpowiedZ - nie wymaga

Dotyczy SWZ - Czy na okolicznoSi spetnienia warunk6w transpoftu okreSlonych w rozpotz4dzeniu unijnym

(UE) 20171745, art..|4, pkt 3 (rozporz4dzenie MDR) Zamawiajqcy wyklucza mozliwo3i wykonywania dostaw

za pomocq standardowej uslugi kurierskiej bez moZliwoSci rejestracji iwydruku temperatury?

OdpowiedZ - nie wyklucza sig uslugi kurierskiej

dotyczy pakietu nr 17 poz. 7 - Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o z proSb4 o dopuszczenie cewnika foley w

opakowaniu wewn gtrznym fo I iowym, zewn7trznym folia-papier?

Odoowied2 - tak
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dotyczy pakietu nr l8 poz, 1 - Czy Zamawiaj1cy dopuSci myjki po nizszych parametrach:

Jednorazowe rgkawice do mycia wykonane z migkkiej podfoliowanej wl6kniny airlaid. Z wodoodporn4 barier4.

Wstgpnie namydlone z delikatnym, niskopieni4cyrn, przebadanym dermatologicznie Srodkiem czyszczEcym. pLI

5,5. Zgrzewan ie ultradZwi gkowe.

Dane techniczne:

iakoSi Podfol iowana wl6knina airlaid

Sklad wl6kni airtaid W 100% bezohlorowe c wl6kna celulozowe + wo EVA

Sklad folii 100% PE (polietylen
:54 E/m2 wl6knina airlaid + 35 m2 PE

TAK

TAK

Jasnv niebieski

niebieski

650%6
1

23 cm. x

-"1
I

Jeden

Okres waZnoSci produktu (OKR.ES 36 miesigcy

TRWAI-OSCI

Okres waZnoSci otwarciu

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy dopuszcza ww. rgkawice

Pakiet I , pozycja 1 - Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice o gruboSci na mankiecie min 0,06mm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 1, porycja | - Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice zgodne znormqEN ISO 374-1,5,8N374-2,4,
ENl6523-1?

OdpowiedZ - tak

Pakiet I , pozycja2 - Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice wykonane z teksturowane.j folii HDPE+ LLDPE?
Odpowied2 - tak

Pakiet 2, pozycia 2 - Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice o poziomie protein max 94p"glg" posiadaj4ce specjalnq
warstwg antypoSlizgowq zapewniajqc4 pewny chrvyt, o gruboSci na dloni 0, 19mm (+0,0 I ), o dtugoSci od
minimum 275mm do minimum 285mm w zaieZnoSci od rozmiaru?
Odpowiedz - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 2, pozycla2 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice pudrowane o poziomie protein max 89p,glg, o gruboSci
na dloni 0,l4mm (+0,02), o dlugoSci od minimum 280?
Odpowied2 - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet2,pozycja3 - Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice o poziomie protein max331tglg,, obustronnie
polimerowane i lekko chlorowane, o grubo6ci na dloni 0,l9mm*/-0,01, o dlugoScimin2ls-290mm w zalehno(;ci

od rozmiaru?

Odpowiedz - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

-**1

I

Kolor wl6knina Airlaid

Kolor f,rlmu
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Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice posiadaj4ce specjaln4 warstwg antypo5lizgow4

zapewniaj4cq pewny chwyt, o gruboSci na dloni 0,l8mm (+0,02), o dlugo6ci min.280-300mm w zale2no3ci od

rozmiaru?

OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 2, pozycja5 -Czy Zamawiaj1cy dopu6ci rgkawice o gruboSci na palcach 0,33-0,40mm,nadloni0,27-

0,35mm, na mankiecie 0,20-0,22mm, o dlugoSci 480mm (+10), AQL 1,5?

OdpowiedZ - Zamaw iaj4cy podtrzym uj e zap isy S WZ

Pakiet 6, pozycja | - Czy Zamawiaj4cy dopuSci kaniulg wytworzon4 z FEP bez zdejmowanego uchywytu o

rozmiarze 0,6x19 l7 ml/min przeplywu?

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6, pozycja2 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci sondg Sengstakena o dtugoSci 850 mm, wykonanq z naiwylszei
jakoSci 100% biokompatybilnego silikonu, czteroSwiatlowq, w zakresie rozmiar6w 16F; l8F; 20 F?

' Odpowied2- Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu posiadania przez Sonde Sengstakena balon6w z

zastawkami?

Odpow iedZ - Zamawiajqcy podtrzym uj e zapi sy S WZ

Pakiet 6, pozycja 5 - Czy Zamawiajqcy dopuSci pojemnik o pojemno6ci 20 ml?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 10, pozycja7,8,9,10,16,l 6a,16b,17,19,20,21 - Zwracamy sig z proSb4 do Zamawiajqcego o wydzielenie

wyael wymienionych pozycji co umo2liwi zlohenie bardziej konkurencyjnej oferty wigkszej ilo3ci

wykonawc6w.

OdpowiedZ - Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 10, pozycja 13 - Czy Zamawiajqcy dopuSci ig{g do znieczulef podpajgczyn6wkowych Pencil Point 25 G z

igl4prowadz4c42} G o dlugoSci 120 mm?

Odpowied2 - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 10, pozycja 15 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci butelkg do dlugotrwalego odsysania ran o pojemnoSci 200 ml?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 10, pozycja l8a-b

Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren brzuszny wykonany w 100% z silikonu io dlugoSci 50 cm w petnym zakresie

rozmiar6w?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 10, pozycja22 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren T-Kehra o dtugoSci ramion 450 mm x 180 mm?

Odpowied2 - tak

Pakiet 12, pozycja | - Czy Zamawiaj4cy dopuSci koszulg dla pacjenta wykonan4 z wl6kniny SMS o gramatnrze

35 glm, w kolorze niebieskim, z kr6tkim rgkawem, wi1zan1 na troki przy szyi oraz w pasie w rozmiatze L -

dlugoSd ll7 cm, szeroko3d 74 cm (obw6d 148 cm)?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiajqcy dopuSci koszulg dla pacjenta wykonanq z wt6kniny SMS o gramaturze

35 glm2 w l<olorze niebieskim, z kr6tkim rgkawem, wiqzanq na troki przy szyi orazw pasie w rozmiarzeXL -

dlugoSc 117 cm, szerokoSi 77 cm (obw6d 154 cm)?

. OdpowiedZ - tak
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Fakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiaj4cy dopu6ci koszulg dla pacjenta wykonan4 z wl6kniny SIVIS o gramaturze

35 glm2 w kolorze niebieskim, z kr6tkim rgkawem, wiqzanq na troki przy szyi araz w pasie w razmiarze XXL -
dlugo$i 120 cm, szerokoSi 80 cm (obwod 160 cm)?

Odpowiedz - tak

Pakiet 12, pozycja I

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wyceng za opakowanie a'l0 sztukz odpowiednim przeliczeniem zamawianej

iloSci tj. 300 opakowair?

Odpowied2 - tak

Pakiet 13, pozycje I - 3 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurki anatomicznie uksztaltowane w opakowaniach folia-
papier bez punktowych zgrzewow?

Odpow iedZ - Zamaw iajqcy podtrzymuj e zapisy S WZ

Pakiet 13, pozycje 2 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurki zbrojone z mankietem i prowadnic4?
Odpowiedz - Zamawiqiqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 13, porycje 3 - Czy Zamawiaj4cy odstqpi od wymogu aby rurki intubacyjne dla noworodk6w mialy
koric6wkg w kolorze czamym?

Odpowied2 - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 13, pozycjaT - Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurkg tracheostomijn4 zmedycznego PCV, silikonowan4?
Odpowiedz - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 13, pozycja l0 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci prowadnice o rozmiarach:

OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6, pozycja 5 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci pojemnik do pobierania popluczyn z drzewa oskrzelowego
kontrol4 sily ssania, poj. 20ml ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, pozycja 6 - Czy Zamawiajqcy dopuSci l4cznik kqtowy obrotowy jednorazowego uzytku?
OdpowiedZ - tak

Pakiet l7,pozyc1a2 - Czy Zamawiaj4cy dopusci cewniki Foleya z plastikowq zastawkq pakowany podw6jnie:
wew. - folia, zew. - folia / papier?

OdpowiedZ - tak

Pakiet lT,pozycja3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do odsysania z nieprzezroczystym konektorem?
OdpowiedZ - tak

rozm
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Pakiet 17, pozycja3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do odsysania z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi

naprzemianlegtymi?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycja4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewniki do odsysania g6rnych dr6g oddechowych w zakresie rozmiar6w CH 6 do CH

8 (z wykluczeniem CH 4)?

Pakiet I 7, pozycja 4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewniki do odsysania g6rnych dr6g oddechowych z otworami naprzemianlegtymi?

OdpowiedZ - tak

Pakiet | 7, pozycjaT

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zamknigty system do pomiaru diurezy i zbi6rki moczu z workiem do zbi6rki moczu o

pojemnoSci2000 ml, komor4 zbiorcz4500 ml umozliwiaj4cqbardzo dokladne pomiary diurezy (liniowo co lml

od 3ml do 40ml (pojemnoSi lml i 2ml wyznaczonaprzezkrzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co l0

ml od 100 do 500 ml). Wyposazony w 2 filtry hydrofobowe oraz2bezzwrotne zastawki - w worku otazw

l4czniku do cewnika Foley'a. Dwu3wiatlowy dren o dtugoSci 120 cm z klamr4 zaciskowq, zakofrczony

beziglowym portem do pobierania pr6bek i bezpiecznym l4cznikiem do cewnika. Umocowanie na l62ku

pacjenta zapomocq skladanych wieszak6w lub pask6w mocuj4cych?

w razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do odrgbnego pakietu.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycja l0
Czy Zamawiajqcy dopuSci zglgbniki 2ol4dkowe w zakesie rozmiar6w Chl6-Ch20 z wylqczeniem rozmiaru

ch35?

Odpow iedZ - Zamaw iajEcy podtrzym uj e zap isy S WZ

Pakiet l7,pozycjal0
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zglgbnik zot4dkowy w rozmiarze Ch 36?

OdpowiedZ - tak

Pakiet lT,pozycjal4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do Nelaton zn\eprzezroczystym konektorem?

odpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycjal4
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci cewnik do Nelaton przezroczysty?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycja 11

Czy Zamawiaj4cy dopuScicewnik w rozmiarach CH8-10 o dlugoSci3l0 mm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet I 8, pozycja 3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci kieliszki pakowane a'90szt. z odpowiednim przeliczeniemZamawianych iloSci?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja 4

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci kubki o pojemnoSci 250 ml?

OdpowiedZ - tak
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Pakiet 18, pozycja4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci wyceng za opakowanie a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zarnawianych iloSci?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja ll
Czy Zamawiaj4cy dopuSci oslonki medyczne na glowicg pakowane po a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych iloSci?

QdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja20
Czy Zamawiaj4cy dopuSci golarkg medyczn4 wyposazon4 w karbowany uchwyt, wycigcie zapewnia dokladny
widok golonego miejsca, specjalny grzebieri zapobiegaj4cy zapychaniu sig ostrza. MozliwoSc odlamania ostrza
po uzyciu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewne.j pokrytej chromem. Mo2liwe golenie na sucho i na mokro.
Jednorazowego uzytku. Wymiary 6,5 x 4,5 cm araz wymiary ostrza: 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?
Odpowied2 - Zamawiajqcy dopuszcza opisan4 golarkg ale nie odstgpuje od warunku dotycz4cego ostrza, kt6re
ma byi wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platynq (platynowane) oraz teflonem.

Pakiet 18, pozycja26
Czy Zamawiai4cy dopu6ci dwuwarstwow4, jednorazowq myjkg do mycia ciala w fonnie p6lokr4glej rgkawicy,
nas4czon4 jednostronnie Srodkamimyj4cymio neutralnym PH 5,5, wykonan4 z jednej strony (czgsci myj4cej) z
poliestru, z drugiej strony z wl6kniny, obie warstwy myjki niepodfoliowane, w rozmiarze l4 cm x 20 em,
gramatxrze 90glm2 , produkt pozbawiony lateksu, zarejestrowan4 jako produkt kosmetyczny?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja26
Czy Zamawiaj4cy dopuSci myjki pakowane a'l0szt z jednoczesnymprzeliczeniem zamawianych iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja26
Czy Zamawiaj4cy dopuSci dwuwarstwow4, jednorazow4 myjkg do mycia ciala w formie prostok4tnej rgkawicy
nas4czonq obustronnie Srodkami myj4cymi o neutralnym PH 5,5, wykonan4 w 100% z wl6kien poliestrowych,
obie warstwy myjki niepodfoliowane, w rozmiarze l5cm x 22cm, gramaturze 60glm2, produkt pozbawiony
lateksu, zarej estrowanq j ako produkt kosmetyczny?
Odpowied2 - tak

Pakiet 18, pozycja26
Czy Zamawiai4cy dopuSci myjki pakowane a'l2szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja33
Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na wyceng za opakowanie zbiorcze a'50 sztuk aplikatordw g4bkowych
pakowanych pojedynczo w opakowanie foliowe, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo6ci, tj. l0
opakowari zbiorczych?

Odpowiedz - tak

Pakiet 18, pozycja34

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci kaczki damskie wykonane z polipropylenu?
OdpowiedZ - tak

Pakiet I 8, pozycja 35

Czy Zamawiaj4cy dopuSci jednorazowy czepek do bezwodnego mycia glolvy, wykonany z zewngtrznej warstwy
polietyfenowej oraz wewngtrznej warstwy wl6kniny, nasAczony substancjami myj4cymi oraz od2ywkq, nie
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wymagaj4cy namoczenia oraz splukiwania, zawierajqcy w skladzie m.in. kokamidopropylobetainq orcz dioctan

glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z mozliwo3ci4 podgrzania w mikrofal6wce (20 sek, w

800W), zapachowy, rie zawieraj4cy latexksu, zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja36

Czy Zamawiaj4cy wydzieli w/w pozycjg do osobnego pakietu? ZgodaZamawiaj4cego umoZliwi nam zlohenie

atrakcyjniejszej cenowo oferty, atym samym bqdzie korzystniejszadlaZamawiaj4cego'

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1 8,pozyc1a37

Czy Zamawiaj4cy mial na my3li basen plaski czy glgboki?

Odpowiedz - basen plaski

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci oryginalny papier do videoprintera w rolkach o dlugoSci 20m?

Odoowied2 - tak

Pakiet 19, pozyc)a4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci oryginalny papier do videoprintera w rolkach o dlugoSci 20m?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia6

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do KTG 112 x 100 x 100?

Odpowied2 - tak

Pakiet 19, pozycja 8

czy zamawiaj4cy dopusci papier do aparatu Ascard Mr Gold w rolce o dlugosci 20m?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia 12

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Zel do EEC a' 0,25kg z ptzeliczeniem i loSci?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia l5
Czy Zamawiaj4cy dopuSci 2el Scierny o pojemnoSci 250 gorcz jego wycenQ zprzeliczeniem?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia 16

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do programatora Biotronik 111 x 125 x200 z przeliczeniem iloSci?

OdpowiedZ - tak

Pakiet l9, pozycia22

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do defibrylatora Lifepack 12 w rozm. l06mm x 25m?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia26

Czy Zamawiajqcy dopu$ci papier do aparatu Avalon FM-20 o wymiarach 150 mm x 100 mm x I 50 kaft?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia29

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier o szerokoSci 60 mm?

Odoowied2 - tak
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Pakiet 19, pozycja29

Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier o wymiarach 58 mm x 25 m?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja 2-3, 5, 9-10
Czy Zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych

ilo6ci?

Odpowiedz - tak

Pakiet 23, pozycja4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch o gramaturze 25 glmz?

Odpowiedz - tak

Pakiet 23, pozycja4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch z rgkawami zakoficzonymi elastyczn4 gumk4?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja4

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci fartuch wiqzany ztylu na troki w talii oraz na szyi?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja4
Czy Zamawiajqcy dopuSci wyceng za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
iloSci?

Odpowied2 - tak

Pakiet23,pozycja 6

Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch sterylny?

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet23, pozycja6
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci fartuch wykonany w caloSci z wl6kniny podfoliowanej o gramaturze 35g/m22
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja6
Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch dostgpny w rozmiarach L i XL?
Odpowied2 - tak

Pakiet 23, pozycjaT

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

Pakiet 23, pozycja 8

Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch w rozmiarze 71xl80cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja 1 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci Sliniaki dentystyczne z kieszeni4 pakowane a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
podanych iloSci?

Odpowied2 - tak

Pakiet 23, pozycja migdzy ll a 12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek o dlugoSci 54cm?
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Odpowied2 - tak

PakietZ3, pozycja migdzy ll a 12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek pakowany a'2szt?

Pakiet 23, pozycja migdzy 1l a12
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zargkawek zakoficzony gumkq?

OdpowiedZ - tak

Pakiet23,pozycja migdzy ll a12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek wykonany z wl6kniny typu SMS?

Odpowiedl - tak

Pakiet 23, pozycja 12

Zwracamy sig z proSb4 o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umoZliwi zloLenie naszej firmie

konkurencyj nej oferty,

Odpow i edZ - Zamaw iajqcy po dtrzymuj e zapisy SWZ

Pakiet23, pozycja migdzy 13

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek o dlugoSci 54cm?

OdnowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja migdzy l3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek wykonany z wl6kniny typu SMS?

OdoowiedZ - nie

Pakiet 23, pozycja l3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zargkawek wykonany z dwuwarstwowego laminatu?

OdpowiedZ - tak

Pakiet24, pozycja3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci przeScieradlo w rolce o dlugodci 40 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej

iloSci, tj, 875 rolek?

Odpowied2 - tak

Pakiet 24, pozycja 4

Czy Zamawiaj4cy dopuSci przescieradlo papierowo-foliowe w tozmiatze 80x2l0cm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet24, pozycja 4

Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na wyceng a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem podanych iloSci?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopuSci podklad z mo2liwoSciq przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wktadem chlonnym

zawieraj4cym superabsorbent, umozliwiaj4cy trwale zatrzymanie plynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm

(wklad chtonny 200x60), w kolorze bialym; przyjamy dla sk6ry, z gladkim wkladem chlonnym, pokryty

wl6knin4 PP, wzmocniony co umozliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg bez koniecznoSci stosowania

dodatkowej serwety, o chlonno6ci min. 1,5 liffa, zapewniaj4cy trwale zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E'Coli,

redukuje zapach, w opakowaniach a'20 szt'?

OdpowiedZ - Zamaw iai4cy podtrzymuj e zapisy SWZ

SPZOZ w Siedlcach - sporzqdzila - Anna Jastrzqbska



Fakiet25, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci podklad ehlonny wykonany z 5 warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa

celulozowa + wata celulozowa + wl6knina polipropylenowa, posiadaj4cy wklad chlonny z pikowaniami oraz

czgSi spodniq podfoliowan4, nieprzemakaln4, w rozmiarze 60x90cm (wklad chlonny 78x55cm) o chlonnoSci

ll77 ml?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 25, porycja3
Czy Zamawiaj4cy dopuSci sterylnq oslong na podlokietnik w rozmiarze 35x75cm z opask4 do regulacji Srednicy,
pakowan4 a' 2 szt z prze I ic zeniem zamawianej iloSc i ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 26, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci ubrania tylko w kolorze niebieskim?
Odpowied2 - Zamaw iaj4cy podtrzymuj e zapisy S WZ

Pakiet 43, pozycja 1

Czy Zamawiaj4cy dopu$ci spodenki wykonane z wl6kniny polipropylenowej o gramaturze 40 glm2?

Odpowiedz - tak

Pakiet 43, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci termiczne okrycie pacjenta jednorazowego uZytku; warstwy zewngtrzne wykonane
z wl6kniny polipropylenowej 25 g/m2 w kolorach zielonyrn i niebieskim, warstwa wewngtrzna z poliestru
(80g/m2), z przeszyciami na calej powierzchni, zapobiegaj4cymi przemieszczaniu sig element6w
poszczeg6lnych warstw; ze szwami ultradZwigkowymi; niepalne, bez lateksu, z moZliworici4 podgrzania w
urz1dzeniu podgrzewaj4cym, w rozmiarze 110 x 210 cm?

Odpow iedZ - Zamaw i aj1cy po dtrzym uj e zap isy S WZ

Pakiet 52, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice teksturowane na koricach palc6w, bez polimeryzacji od strony roboczej,
chlorowane od wewn4trz, przebadane na min. 5 substancji chemicznych - w tym min. 3 na min. 2 poziomie
ochrony, pakowane po 250 szt. dla rozm. XS-L oraz po 240 szt. dla rozrn. XL?
OdpowiedZ - tak

Fakiet 52, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice teksturowane na kohcach palc6w, w kolorze chabrowym/fioletowym bez
polimeryzacji od strony roboczej, chlorowane od wewn4trz, pakowane po 250 szt. dla rozm, XS-L orazpo240
szt. dla rozm. XL?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 54, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch wykonany z wl6kniny typu SMS 35g/rn2 wzmocniony nieprzemakalnymi
wstawkami w czg6ci przedniej i na rgkawach?

OdpowiedZ - nie

Pakiet 54, pozycja I

Czy Zanawiaj4cy dopuSci fartuch wykonany z wl6kniny typu SMS 45glm2 wzmocniony nieprzemakalnymi
wstawkami w czgSci przedniej i na rgkawach?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 54, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopuSci 2 rgczniki w rozmiarze 30x30cm?
Odpowiedz - tak
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Pakiet 54, pozycja I

Czy Zamawiaj4cy dopu3e i fartuchy dostgpne tylko w rozmiarach M-XXL?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 57, pozycja I

Czy Zamawiajqcy dopuSci okularki w rozmiarach, orazz pojedynczym punktem regulacji:

200 - 280 mm

240 - 340 mm

300 - 400 mm

Odpowi edl - Zamaw iaj4cy podtrzymuj e zapi sy S WZ.

Dotyczy zapis6w SWZ:

Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby Oferent posiadal ceftyfikat systemu zarz4dzania jakoSci4 ISO 9001:2015

dotycz1cq sprzedaLy wyposa2enia i sprzgtu medycznego, sprzeda?y material6w eksploatacyjnych i Srodk6w do

sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaZy oprogramowania IT i pracami

projektowymi i budowlanymi? Zamawiaj4cy zyskuje pewnoS6, 2e oferowane wyroby produkowane s4 zgodnia z

obowi4zuj4cymi wymaganiami i normami.

Odpowied2 - nie wymaga

Doty czy Parametry Techn iczne :

I " Dotyczy Pakietu nr 49, pozycji nr 2:

Czy Zamawiajqcy ma na mySli wskaZnik do kontroli sterylizacji plazmowej, wykonany z materialu

Tyvek kt6ry jest kompatybilny z t4 metod4 sterylizacji?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

2. Dotyczy Pakietu nr 49, pozycji nr 2:

Czy Zamawiajqcy wymagq aby wskaZnik na te$cie do sterylizacji przebarwiat sig z koloru r6zowego na

niebieski, co jednoznacznie odr62ni go od wskaznik6w do innych metod sterylizacji?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

3. Dotyczy Pakietu nr 14,pozycjinr 1,2,3:

Czy Zamawiaj4cy dopuSci do oceny papier w kt6rym oba kolory konfekcjonowane s4 osobno?

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

4. Dotyczy Pakietu nr 14, rgkawdw papierowo foliowych:

Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby wskaZnik sterylizacji mial postai jednolitego prostok4ta bez prqLk6w,

o powierzchni nie mniejszej ni2 | cm2 zgodnie z norm4 PN 868?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

5, Dotyczy Pakietu nr 14, rgkaw6w papierowo foliowych:

Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby ka2da rolka rgkawa byla oznaczona etykiet4 identyfikacyjnq

umieszczon4 migdzy rgkawem a foliq zabezpieczajqcq, na kt6rej znajdui4 sig informacje dotycz4ce daty

produkcji, daty wa2noSci, warunk6w przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta

umozliwi archiwizacjg orazpozwoli na ewentualne przyjgcie reklamacji produktu.

OdpowiedZ - nie wymaga, dopuszcza
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6. Dotyczy Pakietu nr 14, rgkaw6w papierowo foliowych:

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby ze wzglgd6w higienicznych rgkawy zabezpieczone byly przeLroczyst4,
termokurczliw4 foliq?

OdpowiedZ - nie wymaga" dopuszcza

7. Dotyczy Pakietu nr 14, rgkaw6w papierowo foliowych:

Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby na rgkawach znajdowala sig informacja o kolorze wskaZnik6w przed i

po sterylizacji w jgzyku polskim? Takie rozwi4zanie minimalizuje pomytkg interpretacyjn4 podczas
odczytywan ia wynikdw testu.

OdpowiedZ - nie wymaga, dopuszcza

8. Dolyczy Pakietu nr 14, rgkawow papierowo foliowych:

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego uLyeia opakowari Zamawiajqcy wymaga, aby na rgkawach
umieszczony byl piktogram przekre$lonej liczby 2, kt6ry infonnuje o tym, i2zaoferowane opakowanie
jest jednorazowego uzytku?

Odpowied2 - nie wymaga, dopuszcza

9. Dotyczy Pakietu nr 14, pozycji nr l6:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodE na zaoferowanie rgkawa o szerokoSci 40 crn?

Odpowied2 - tak

10. Dotyczy Pakietu nr 14, rgkaw6w folia- tyvek:

Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby wskaZnik na rgkawach przebarwial sig w jednoznaczny spos6b np. z
r62owego na niebieski?

OdpowiedZ - nie wymaga, dopuszcza

l I . Dotyczy Pakietu nr 14, rgkaw6w folia- tyvek;

Czy Zamawia.i4cy wyrazi zgodg na zlolenie ofefty na rgkawy typu Tyvek o gramaturze 64,4 glm'z?

Odpowiedl - zgodnie z zapisami SWZ

dotyczy pakietu 57
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie okulark6w do fototerapii noworodk6w renomowanej Amerykariskiej
firmy NATUS I op. : min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. glowy 30-3 8cm, d la wczeSniakow 24-33
cm, mikro 20-28cm.
OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

dotyczy pakietu 57
Maj4c na uwadze bezpieczet'rstwo wzroku pacjenta podczas fototerapii czy okularki maj4 byi wyrobem
medycznym przepuszczaj4cego promienie lecznicze jednak z dodatkow4 ochron4 oczu zapewniaj4ce
bezpieczefistwo na poziomi e 99,9Yo potwierdzone niezale2nymi badaniami?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

dotyczy pakietu l8
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na wydzielenie poz. 36 do osobnego pakietu?
Odpowiedz - Zamawiqiqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Czy w Zadaniu nr 3 poz. nr 3 Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania wielorazowej klipsownicy laparoskopowej,
rozmiar L, rotacja trzonu 360",dt. robocza 33 cm, Srednica trzonu 10 mm. Szczgki aktywowane przednia
rgkojeSci4?

Odpowied2 - pytanie bezprzedmiotowe, w zadaniu nr 3 znajdujq sig rgkawice
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Czy w Zadaniu nr 3 poz, nr 4 Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania wielorazowej klipsownicy laparoskopowej,

rozmiar ML, rotacja trzonu 360o,d1, robocza 33 cm, Srednica trzonu 5 mm. Szczgki aktywowane przednia

rgkojeSciq?

Odpowied2 - pytanie bezprzedmiotowe, w zadaniu nr 3 znajduj4 sig rgkawice

Czy w Zadaniu nr 3 poz, nr 8 Zamawiaj4cy wymaga zaoferowania klips6w w rozmiarze ML kompatybilnych z

klipsownic4 zpoz. ff 2, spelniaj4cych wszystkie pozostale parametry okreSlone przezZamawiaj4cego?

OdpowiedZ - pytanie bezprzedmiotowe, w zadaniu nr 3 majduj4 sig rgkawice

Dotyczy pakietu 7 poz 1,2

Wnosimy o potwierdzenie iz w Pakiecie nr l0 dla poz.nr 1,2,3 (Zgodnie z $ 4.1. pkt, 4 regul4 8 rozporz4dzenia

Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrob6w medycznych (Dz. U. nr

2015, poz. 1416) wyroby medyczne, kt6re s4 przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby

medyczne do dlugotrwalego u2ytku zalicza sig do klasy IIb) Zamawiajqey wymagad bqdzie zaoferowania

produkt6w zaklasyfikowanych do klasy llb.

Odpowiedz - tak dla pakietu nr 7 poz. I i 2

Pakiet nr 20 - Prosimy o wydzielenie poz. 5-8 do oddzielnego zadania co umo2liwi przystqpienie do

postgpowania wigkszej liczbie wykonawc6w.
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podttzymuje zapisy SWZ

Pakiet nr 44 - Prosimy o dopuszczenie czujnik6w mikrobiologicznie czystych, kompatybilnych z technologiq
Nellcor Oximax. Prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokladnoSi pomiaru SpO2 +l-2%o

w zakresie 70-100%.
OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy zadania I poz.l

Ad. I Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powylszej pozycji dopuSci rgkawice winylowe

bezpudrowe o gruboSciach zapewniaj4cych bardzo dobr4chwytno66 iwraZliwoSi dotyku, tj.: Palec: 0,10 mm,

Dtoh: 0.08 mm. Mankiet:0.06 mm
OdpowiedZ - tak

Ad.2
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o potwierdzenie, 2e w powyZszej pozycii dopuSci rgkawice winylowe

przebadanych zgodnie zaktualn1 norm4 EN ISO 374-l & EN 16523-1

OdpowiedZ - tak

Dotyczy zadania2poz.2
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powyhszej pozycji dopu5ci rgkawice sterylizowane

tlenkiem etylenu w zewlQtrzrrych opakowaniach papierowo-foliowych. Pozostale parametry zgodnie zSWZ.
Odpowied2 - tak

Dotyczy zadania2 poz.3
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powyhszej pozycji dopu5ci rgkawice o gruboSci w czg6ci

dtoniowej min, 0,20 mm i dlugoSci min.285 mm. Rozmiary od 6.0 do 9.0. Pozostale parametry zgodnie zSrNZ.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy zadania2 poz, 4
Zwrccamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powyLszej pozycji dopuSci rgkawice w kolorze

zielonym. Pozostale parametry zgodnie zSWZ.
OdpowiedZ - tak
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Dotycry zadania2 poz" 5
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z zapytaniem czy w pawyhszej pozycji dopuSci rgkawice ginekologiczne o
gruboSciach zapewniaj4cych bardzo dobrq chwytno6i i wra2liwo6i dotyku, d.: Palec: 0.33 - 0.34 mm, Dlori:
0.30 - 0,31 mm, Mlankiet: 0.18 - 0.tr9 mm Pozostale parametry zgodnie zSWZ.
Odpowied2 - tak

Dotyczy zadania26 poz. 1

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powyzszej czgSci Zamawiaj4cy dopuSci komplety
chirurgiczne wykonane z wl6kniny typu SMMS o lepszej gramaturze zapewniajqcej wy2szq jakoid materialu, tj.
45 !m2,lam6wki w bialym kolorze. Pozostale parametry zgodnie zSWZ.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy zadania 53 poz. 1 i 2 - Zwracamy sig do Zamawiajqcego z pro6b4 o wyraZenie zgody na

zaoferowaniu w obu pozycjach rgkawic:

Rgkawice diagnostyczne do procedun wysokiego nyzyka zakalen, lateksowe, bezpudrowe, nieja*owe,
ksztalt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnQtrzna teksturowana,
powierzchnia wewngtrzna chlorowana, dlugoSi rgkawicy min. 300 mm, gruboSi na palcu 0.40 mm, na dloni 0.35
mm oraz na mankiecie 0.20 mm , sila zrywu min. przed starzeniem 33 N, poziom protein lateksu ponizej 15

pglg, posiadaj4ce AQL 1.0, rgkawice zgodne z EN 455(l-4), EN 420, posiadaj4ce Certyfikat Badania Typu UE
w kategorii III Srodk6w Ochrony Indywidualne.i, rgkawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych
zgodnie z EN ISO 374-1 &. EN 16523-i, oznakowane dat4 wazno5ci i numerem serii, opakowanie papierowe
a'50 sztuk z podziatrem kolorystycznym opakowania ze wzglgdu na poszczeg6lne rozmiary, dostgpne w
rozmiarach S - XL, Fakowane po 50 szt. (z odpowiednim przeliczeniem iloSci dla poz.2 ). Rozmiar S, M, L,
XL.
Odpowiedz - Zamawiajqcy wyrala zgodg na zaoferowanie w obu pozycjach zadania 53 zaproponowanych
rgkawic

Dotyczy zadania 54 poz. I

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapytaniem czy w powyzszej czgSci Zamawiaj4cy dopuSci fartuch
chirurgiczny z wl6kniny typu SMMMS o gramaturze materialu podstawowego 35 glm2 plus dodatkowa
gramatura wzmocniefi 40 glm2 - l4cznie 7 5 glm2. Rgkaw typy reglan ulatwiaj4cy swobodg ruch6w.
Posiadaj4cy dwie naklejki transferowe. Rozmiar M-XXL. Pozostale parametry zgodnie zSWZ.
Odpowied2 - tak

Dotyczy zapis6w Umowy
1) Wnosimy o modyfikacjg $ 2 ust.4 projektu umowy paprzez dodanie do jego tresci in.fine: ,,zmiana
tqka dla swojej wa2noici nie bgdzie wymagat zawarcia aneksu w formie pisemnej. "
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

2) Wnosimy o modyfikacjg $ 2 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego tresci lit. e) o tresci:
,,Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoit zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany
w czasie trwaniq umowy kursu dolara amerykaitskiego w slosunku do zlotego o co najmniej 5%" L't/ takim
przypadku zmiana umowy nastqpi w formie anelcsu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez
Wykonawcg jest odpowiedziqnaczynniki niezaleZne od Wykonawcy, a maj4ce realny wptyw na ceng wyrob6w
dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Nalezy podkreSlii, 2e Wykonawca nie powinien byi w caloSci i

samodzielnie abciqzany ryzykiem zmiany stosunk6w gospodarczych, a tym samym zobowi4zany do
realizowania umowy po rah4co niskich cenach.
Odpowied2 - Zamawiaj4cy wyra2a zgodg na dodanie ww, zapisu

3) Wnosimy o modyfikacjg S 8 ust. I projektu umo\4y poprzez dodanie do jego tresci in fine: ,,2
z as trz e2 eniem wyj qt k6w um ow q p rz ew i dz i any c h. "
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

pakiet 4, poz. 12 cry zamawiaj4cy oczekuje strzykawek dwu- czy trzyczgsciowych? Prosimy aby zamawiaj1cy
dopuScil strzykawki beznazwy producenta wystgpuj4cej bezpoSrednio na cylindrze oraztypu strzykawki.'l'akie
rozwiyzanie nie ma wplywu na jakoSd produktu oraz jego cechy uzytkowe. Cylinder posiada naniesion4 nazwg
IMPORTERA/DYSTRYBUTORA, Natomiast peln4 identyfikacjg zapewnia oznakowanie na opakowaniu
indywidualnym, opakowanie posiada nazwg producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest
widoczny na opakowaniu indywidualnym, wigc przy u?ytkowaniu (zzaloaenia) przez wykwalifikowan4 kadrg
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pracownicz4 nie ma potrzeby dodatkowo umieszcza( nazwy strzykawki na produkcie. Wym6g tez znaczqco

ogranicza konkurencjg, co prowadzi do uzyskaniazawylonej wyceny na dany produkt.
Od pow iedZ - Zamaw iajqcy podtrzym uj e zapisy SWZ
pakiet 4, poz. l3-l 5,21 Czy zamawiajqcy wydzieli paz.13-15,21 do osobnego pakietu, takie rozwi4zanie pozwoli

nazLoaenie konkurencyjnej oferty. Ra-cjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiaj4cego

priorytetem, apodzial pakietu to umo2liwia. ZloLe-nie ofertprzez r62ne firmy pozwoli Zamawiajqcemu na

dokonanie wyboru oferty zgodnej zzapisamisWZaraz zasadami uczciwej konkurencjiw mySl ustawy PZF,

gdy2 wigksza liczba oferent6w stwarza wigksze mozliwoSci wyboru.
Odpowied2 - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

pakiet 4, poz.21 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie koreczkabeznazwy producenta bezpoSrednio na

produkcie. Nie ma to wplywu na cechy uzytkowe produktu , a tmieszczona nazwa producenta bezpo6rednio na

koreczku (niewielki produkt) bgdzie slabo czytelna. Wym6g ten znacznie ogranicza konkurencjg, powoduj4c na

etapie skladania ofert wyeliminowanie wielu oferent6w . Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazw4

importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym. Frosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie Wceny za

najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. zprzeliczeniem iloSci zzaokr4gleniem w 9619 do petnych

opakowafi. Prosimy Zamawiajqcego o odst4pienie od wymogu koreczk6w tej samej firmy co kaniule, gdyZ

koreczek kt6ry oferujemy jest kompatybilny ze standardowym porlem i nie musi byc tego samego producenta co

kaniule, wigc taki wym6g nie jest konieczny. Zamawiajqcy wymagaj4c koreczk6w tego samego producenta co

kaniule uniemozliwia przyst4pienie do przetargu innym firmom, kt6re nie posiadaj4 w swoim asortymencie

kaniul i koreczk6w tej samej firmy, a tym samym wplywa to na zakl6cenie konkurencyjnoSci postgpowania i na

zwigkszenie cen ofeft.
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzymuj e zapisy SWZ, dopuszcza wyceng na opakowanie

pakiet 5, poz. 1,2,5 Czy zamawiaj4cy wydzieli poz.l ,2,5 do osobnego pakietu, takie rozwi4zanie pozwoli na

zloaenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla ZamawiaiEcego

priorytetem, a podzial pakietu to umozliwia. Zloilenie ofert przez r6zne firmy pozwoli Zamawiajqcemu na

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mySl ustawy PZP,

gdyZ wigksza liczba oferent6w stwarza wigksze mo2liwoSci rvyboru. Proszg o dopuszczenie przyrz4d6w do

przelaczania z komor4 koplow4 wykonan4 zmedycznego PVC. Zamawiaj4cy w SIWZ nie stawia wymogu aby

przyrz4dy byly w caloSci wolne od PCV, dopuszczaprzyrz4dy w kt6rych dren wykonany jest z PVC, co stanowi

zaprzeczenie logicznym przeslankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. Prosimy aby zamawtaj4cy

dopuScil przyrz4dy beznazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio naprzyrzqdzie. Takie rczwiqzanie nie ma wplywu na

jakoSi produktu oraz jego cechy u2ytkowe. Natomiast petn4 identyfikacjg zapewnia oznakowanie na

opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwg producenta, podstawowe dane techniczne przyrz1du

oraz pogl qdowa (obrazko wa) instrukcj a uLy cia,
Odpowied2 Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

pakiet 5, poz.l-2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrzqd do przetaczania plyn6w infuzyjnych bez dodatkowego

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada

oslong z tworzywa sztucznego? Czy Zamawiaj4cy dopuSci IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez

ftalan6w, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igl4 biorcza dwukanalow4,
trljplaszczyznow? - w kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
Odpowied2 - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ

pakiet 5, poz. 5 Czy Zamawiajqcy dopuSci TS bez ftalan6w, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyiny, z

ostra igl4 biorcza dwukanalow q, tr6jplaszczyznow1 - w kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS? Czy

Zamawiaj4cy dopuSci przyrz4d do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkorvym, bez miejsca na

umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada oslong ztworzywa sztucznego?

OdpowiedZ - Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SWZ

pakiet 5,poz. l-2,5 Czy zamawiaj1cy odst4pi od wymogu dol4czenia karty charakterystyki chemicznej produktu

celem potwierdzenia braku zawafto6ci ftalan6w, gdyz oferent dostarczy oSwiadczenie producenta o braku

zawaftoSci ftalan6w w niniejszym produkcie?
OdpowiedZ - Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SWZ

pakiet 17, poz. 6,poz. 8-9 Czy zamawiaj4cy wydzieli poz,6,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiqzanie pozwoli

na zloaenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiaj4cego

priorytetem, a podzial pakietu to umo2liwia , Zlolenie ofert przez r62ne firmy pozwoli Zamawiaj4cemu na
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dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mySl ustawy PZP,
gdy2 wigksza liczba oferent6w stwarza wigksze mozliwoSci wyboru.
OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrrymuje zapisy SWZ

pakiet 18, poz. 26 Czy zamawiaj4cy dopuszcza/wyrnaga jednorazowej g4bki, nas4czonej zelem myj4cym o
neutralnym dla sk6ry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciala i miejsc intymnych bez koniecznoSci uZycia
bieZ4cej wody, hipoalergiczny 2el na gqbkach ma delikatny przyjemny zapach i wlaSciwoScimyjqce oraz
pielggnacyj-no-ochronne, myjkijednorazowe i wygodne w uZyciu wystarczy zwilLyt myjkg niewielk4 ilo6ciq
wody i kilkukotnie 6cisn4i, po umyciu cialo wytrzei do sucha, bez konieczno$ci splukania, na sk6rze pozo-staje
def ikatna warstwa ochronno-pielggnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie,24 szt w opakowaniu,
wym iary 12x20cm, l 00% pol i est e(, bez sztucznych konserwant6w?
OdpowiedZ -Zamawiaj4cy dopuszcza ww. myjkg

pakiet 23, poz. 4 czy zamawiaj4cy dopuSci fartuch o gramaturze min.20 glm22
OdpowiedZ - tak

pakiet 23 , poz. 8 Czy zamawiajqcy dopuSci fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze bialym,
jednorazowego u2ytku ffpu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, r,'ykonany z folii polietylenowej o gruboSci
I 6 mikron6w, w rozmiarze uniwersalnym?
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzyrnuje zapisy SWZ

pakiet23, poz. l-6, Czy zamawiaj4cy wydzieli poz.l-6 do osobnego pakietu, takie rozwiqzanie pozwoli na
zlo2enie konkurencyjnej oferty? pakiet24, poz. I czy zamawiaj4cy dopuSci wymiar 130 x210 cm? pakiet 26 czy
zamawiajqcy dopuSci polokr4gle wycigcie dekoltu w bluzie ?

OdpowiedZ - Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Pakiet l0 poz.22
Czy Zamawiaj4cy dopuSci Dren T-Kehr do drenaZu dr6g 26lciowych z migkkiego lateksu, wymiar 80x5x5cm w
rozrniarze CH l2 i CH 16?

Odpowiedz - tak

Dotyczy Pakiet 12 poz. I
Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie koszul w kolorze niebieskim.
OdpowiedZ - Zamawiaj1cy dopuszcza kolor niebieski, jasny

Dotyczy Pakiet l8 poz. 3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci kieliszki w opakowaniach a'75 sztuk z przeliczeniem na 1280 op. a'75sztuk?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet l9 poz.3,4
Czy nie zaszla oczywista omylka pisarska i Zamawiaj4cy ma na mySli papiery oryginalne w prawidlowym
rozmiarze ll0mmx20mb?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz. 12

Czy Zamawiaj4cy dopuSci Zel a'250 gram z odpowiednim przeliczeniem zamawianej iloSci?
Odpowied2 - tak

Dotyczy Pakiet l9 poz. l8
Czy Zamaw iaj4cy dopuSci papier w r ozmiarze 2 I 0mmx I 40mmx25 0?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz, l8
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci papier w rozmiarze 2l0mmx140mmxl00?
OdpowiedZ - nie

Dotyczy Pakiet l9 poz.23
Prosimy Zamawiaj4cego o podanie dlugoSci metr6w w rolce?
OdpowiedZ - dtugoSi min. 3Omb +/- lm
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Dotyczy Pakiet 19 poz.24
Prosimy ZamawiajEcego o podanie dlugoSci meff6w w rolce?

Odpowied2 - dlugoSi 20mb +/- 1m

Dotyczy Pakiet l9 poz. 30

Czy Zamawiaj4cy dopuScipapier kompatybilny, czy wymaga oryginalnego papieru?

OdpowiedZ - oryginal

Dotyczy Pakietu 23 poz,2 i 3

Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie czepk6w w opakowaniach a'1OOsztuk z jednoczesnym przeliczeniem

zamawianej iloSci na opakowania.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Fakietu 23 poz. 6

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie fartucha w caloSci nieprzemakalnego..

Odpowiedl - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.7
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie oslony w rozmiarze l4x250cm"
Odpowied2 - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.8
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie fartuchaw rozmiarzeTlxl20, w opakowaniach a'10Osztuk z

jednoczesnym przeliczeniem zamawianej iloSci na opakowania.

Odpowiedz - nie

Dotyczy Pakietu 23 poz.8
Prosimy ZamawiajEcego o dopuszczenie faftuch a w rozmiarze 75x 150, w rolce a' lO0sztuk z jednoczesnym

przeliczeniem zamawianej iloSci na rolki.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.8
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie fartucha z wt6kniny podfoliowanej o gramaturze 28 lub 40 glm2?

Odpow iedZ - Zamaw iaj 4cy po dtrzymuj e zapisy S WZ

Dotyczy Pakietu 23 poz.9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepka zgodnie poniZszym opisem:

Czepek lekarski, wiqzany na troki, oddychajqcy z 5 warstvvowq wkladkq przeciwpotnq w czgici czolowei w

kolorze biatym, wiqzany z tylu glowy na troki w kolorze bialyrn o dl. 20 cm, rozmiar uniwersalny. Rozmiar

wkladki pochlaniajqcej pot 7 x 29 cm (+/-0,5 cm)

Material: otok; spttnlace 45 g/m2 niebieski, denko: Polipropylen 25 g/m2 biale, wkladka chlonqca pot: Spunlace

40 g/m2 biala, Kolor: niebieski
OdpowiedZ - Zamawia)4cy dopuszcza ww. czepki

Dotyczy Pakietu 23 poz.9
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepka w dw6ch kolorach: zielonym lub niebieskim.

OdpowiedZ - Zamawiai4cy dopuszcza ww. czepki

Dotyczy Pakietu 23 poz. l0
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie czepk6w z wiskozy perforowanej.

Odpowied2 - Zamawiaj1cy dopuszcza ww. czepki

Dotyczy Pakietu 23 poz. 10

Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepka zgodnie poni2szym opisem:

Czepek medyczny typufura|erka, wykonany z przewiewnej wl1kniny celulozowei w polqczeniu z wl6kninq

polipropylenowq o gramaturze 65g/m2, z trokami w czgici tylnej, przeciwpotny, lekki i dobrze przepuszczaiqcy

powietrze, zaltewnia komfort w trakcie noszenia, jednorazowego u2ytku, zapewnia doskonalq ochrong przed

przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeh, kolor niebieski, op. a'100 sztuk.
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OdpowiedZ - Zamawiaj1ey dopuszcza ww. czepki

Dotyczy Pakietu 23 poz. bez numeru (zargkawkiniejalowe.,. )
l. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie zargkawk6w ze Sci4gaczem z gumki.
2. Prosimy Zamawiajqcego o podanie $rednicy zargkawka.
3. W zwiqzku z tym, Ze norma PN-EN 13795 dotyc4t wyrob6w sterylnych, prosimy o odst4pienie od

wymagania posiadania tej normy na w/w pozycje .

OdpowiedZ -Zamawiajmy dopuszcza zargkawki z gumk4, niejalowe, Srednika oko{o l0 cm

Dotyezy Pakietu 23 poz. 12

Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie pokrowcazwszytymjednym paskiem o dlugoSci okolo l50cm, bez
rno2liwoSci wi1zania. Pasek przeloZony na ukos, przez ramig i bok.
Odpowied2 - Zamawiaj4cy dopuszcza ww. pokrowiec

Dotyczy Pakiet24 poz. I
I . Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przeScieradla w rozmiarze 240x160cm.
2. Prosimy o okreSlenie, jakiej gramatury oczekuje Zamawiajqcy?

OdpowiedZ - tak, minimum 25glm'

Dotyczy Pakiet24 poz.2
Prosimy o okreSlenie, jakiej gramatury oczekuje Zamawiajqcy?
Odpowiedz - minimum 25glm'

Dotyczy Pakiet24 poz.3
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie przescieradla z jedn4 warstw4 bibuly.
OdpowiedZ - Zamawiaj4cy podtrzymuj e zapisy SWZ

Dotyczy Pakiet24 poz.4
l. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przescieradla papierowo-foliowe nieprzemakalne, niesterylne

w rozmiarze 80x2 lOcm wzmocnionego nitkami.
OdpowiedZ - tak
2. Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie przeScieradla nieprzemakalnego wl6kninowo-foliowego.
OdpowiedZ - tak
3. Czy Zamawiaj4cy dopuSci przeScieradlo nieprzemakalne 210x80cm z gramatur: zielony 28lub 40!m2,

albo niebieski 60glm2?
OdpowiedZ - tak,40glm2

Dotyczy Pakiet 26
Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie ubrafi z wl6kniny typu SMS o gramaturze 40glm2,lam6wka w kolorze
bialym, kolor niebieski lub zielony.
Odpowiedz - tak

Dotyczy Pakiet 54
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie fartuch6w zgodnie zponihszym opisem:

Ka2dy fartuch poprzez odpowiedni kr6j i dopasowanie zapewnia du2q swobodg ruchu. Sposdb zlo2enia i
konstrukcia poauala nq zakladqnie fartucha z zachowaniem sterylnoici zar6wno z przodu jak i z tylu. Kazdy
fartuch wyposahony w dwa troki wewngtrzne i dwa troki zewngtrzne pozwalajqce w odpowiedni spos1b
zabezpieczyt operatora. Umieszczonq przy szyi lam6wka w niebieskim kolorze i zapigcie na rzep pozwalajq na
d o p as ow an i e d eko I tu d o p r efer e ncj i ui t kow ni ka.
Fqrtuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pigciowarstwowej, barierowej, niepylqcej wl6kniny typu SMMMS o
gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w czgici przedniej i na
rgkawach.
Spos1b zloienia i konstrukcja pozwala na zaklqdaniefartucha z zachowaniem sterylno,ici zar6wno z przodu jak i
z tylu operatora.
Fartuch wyposa2ony w dwa troki wewngtrzne i dwa troki zewngtrzne - troki zewngtrzne polqczone kqrtonikiem.
Przy szyi lamdwkaw kolorzefioletowym, z tylu zapigcie na rzep.
Rgkaw zakoficzony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegajqcym do ciala mqnkietem.
Szwy wy konyw ane m e t o dq u ltr adiw i g kow q.

Do ka2dego fartucha dolqczone dwa rgczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm.
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Zgodnoit z normq EN-|3795 1-3.

Dostgpne w rozmiarach M,L,XL,XXL.
Odpowiedl - tak

Dotyczy SWZ pkt 16

,,Zwracam sig z pro6b4 o odst4pienie przez Zamawiaj4cego od wymogu wniesienia wadium. Rozwi4zanie to,
uwzglgdniaj4c fakt pogorszenia sig sytuacji ekonomicznej przedsigbiorc|w dzialaj4cych na rynku zam6wieri
pubficznych, przyczyni sig do ograniczenia po sffonie wykonawc6w koszt6w uzyskania zam6wienia
publicznego, a przez to zwigkszy dostgpnoSc rynku zam6wieri publicznych dla wykonawc6w w okresie
wystgpowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturg gospodarcz4. Zamawiajqcy winien rozwaLy(,
zasadnodi siggania po rczwiqzania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak wla6nie iz4danie wniesienia wadium
w ramach postepowania. Jako przeslanki mog4ce przemawiac za mo2liwoSciq Zqdania wniesienia wadium (o
kt6rym mowa w art, 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje sig okoliczno6ci skutkuj4ce powaznym zakl6ceniem
postgpowania przetargowego, w tym mog4ce wplyn4C na jego wynik (np. ryzyko wyst4pienia zmowy
wykonawc6w, udzialu w postgpowaniu niesolidnego wykonawcy). Poniewa2 charakter i zakres niniejszego
postgpowania nie wskazuje na wystgpowanie ww. ryzyk, to Z4danie wniesienia wadium w tym przypadku
wydaje sig bezcelowe."
Odpowied2 - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SWZ,

Wnosimy o dopuszczenie pask6w testowych z er'zymem dehydrogenaza ghtkozy GDH-FAD, kt6ry, w
przeciwieristwie do GOD, nie interferuje z tlenem i moZe byd stosowany u pacjent6w poddanych tlenoterapii
oraz z niedotlenieniem. Paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy s4 ztej przyczyny flagowymi
produktami wszystkich najwigkszych firm miqdzynarodowych vq;ltwa;rzajqcych paski testowe do glukometr6w.
Maj4c na uwadze powyZsze, wnosimy jak na wstgpie.
Odpowied2 - tak

Wnosimy o dopuszczenie pask6w testowych z zakresem temperatury przechowywania wynosz4cym co najmniej
4-300C. Zamawiajqcy musi posiada6 w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umoZliwiaj4ce
przechowywanie produkt6w leczniczych w temperaturze co najwyzej pokojowej (zgodnie zwytycznymi
Farmakopei Polskiej). Zkolei, utrzymywanie stalej temperatury przek,raczajqcej 300C w pomieszczeniach, w
kt6rych przebywaj4 pacjenci, zagralaloby ich zdrowiu i Zyciu. Maj4c na uwadze powyLsze, wnosimy jak na
wstgpie.
Odpowied2 - tak

Czy Zamawiaj4cy dopuSci paski testowe, kt6rych instrukcje i opakowania handlowe zawieraj1 niesp6jne,
rczbielne informacje dolycz1ce dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pask6w testowych - tzn.
temperatura przechowywaniawyszczeg6lniona w postaci migdzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w
tej samej instrukcji obslugi i na zewngtrznym opakowaniu handlowym pask6w jest inna od temperatury
przechowywania, kt6rq podaje tekst instrukcji? Taka rozbie2noSi sugeruje, 2e instrukcja obslugi nie zostala
rzete ln ie pr zetlumaczota.
Odpowied2 - zgodnie zzapisami SWZ

Czy Zamawialqcy wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu nr 9 byly wyrobem podlegaj4cym
refundacji w dniu skladania oferty? Paski testowe bgdqce wyrobem refundowanym podlegaj4 nadzorowi na

szczeblu urzgdowym, eliminuj4cemu mozliwoSi publikowania niesp6jnych danych dotycz4cych m. in.
dopuszczalnych warun k6w przechowywania pask6w
OdpowiedZ - ZamawiajEcy nie wymaga, dopuszcza

Zamawiaj4cy
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