Zielona Góra 25.05.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.9.2021
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku
ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmianie treści SWZ
Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,
zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Dotyczy zadania nr 14 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie układu o dł. 1,2m.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza układ o długości 1,2m, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 14. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 2
Dotyczy zadania nr 14 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie następujących rozmiarów: 00 (I.D. 24 mm), 0 (I.D. 30 mm), 1 (I.D. 38 mm),
2 (I.D. 48 mm).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek w powyższych rozmiarach. Pozostałe wymagania SWZ bez
zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian w Formularzu cenowo-technicznym dla zadnia nr 14.
Pytanie 3
Dotyczy zadania nr 14 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie komory z kołnierzem pełniącym funkcje 2 pływaków.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania całego układu wraz z komorą. Wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie
dla komory, pod warunkiem, że oferowane układy będą pracowały z respiratorami Maquet Servo n, Servo i
oraz Babylog 8000. Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał zmian w Formularzu cenowo-technicznym dla
zadnia nr 14. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 4
Dotyczy zadania nr 11
Prosimy o dopuszczenie zaaferowania kaniulę dotętniczą, której cewnik wykonany jest z FEP, spełniającą
pozostałe wymogi SIWZ. FEP jest materiałem równorzędnym z materiałem PTFE , tak samo jak PTFE mam
zastosowanie to tego typu wyrobów medycznych.
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za
stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadani nr 11. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
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Pytanie 5
Dotyczy zadania nr 3
Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania w tym zadaniu – obok asortymentu opisanego w SWZ równoważnych jednorazowych worków laparoskopowych na pobrany materiał do trokara 10mm,
samorozprężalnych, o zwiększonej wytrzymałości, uwalnianych z prowadnicy bez uchwytu nożycowego,
pojemność:
dla poz.1 : 200ml, dla poz.2 : 400ml, dla poz.3 : 800ml, wyposażonych w elastyczny drut nitinolowy
z pamięcią kształtu, który ułatwia otwieranie worka po umieszczeniu go w jamie ciała i zachowanie w pozycji
otwartej a następnie umożliwia zaciąganie worka po zebraniu pobranego materiału
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków o parametrach opisanych powyżej, jednocześnie Zamawiający
zwraca uwagę, że wykreśla z OPZ - Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 3 wymóg, aby worki nie
zawierały elementów metalowych.
Pytanie 6
Dotyczy zadania nr 12
Uprzejmie prosimy o możliwość zaoferowania w tym zadaniu igieł do biopsji gruboigłowej kompatybilnych
z pistoletem Magnum MG1522 firmy Bard w następujących rozmiarach:
14G x 120mm
14G x 160mm
14G x 200mm
16G x 200mm
spełniających pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł w ww. rozmiarach, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 12. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 7
Dotyczy zadania nr 4 poz. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Jednorazowy układ
oddechowy kompatybilny z apartem nCPAP typ Medin CNO i Mesin SINDI z podgrzewanym ramieniem
wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy
jednorazowego użytku, rura karbowana o długości całkowitej 150 cm, O wew. 10 mm, posiadający spiralną
grzałkę w drenie na linii wdechowej o długości 120 cm z zabezpieczaniem przed przemieszczaniem,
zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza wew. 22 mm, zespoloną z portem do czujnika
temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie
koniczynki (do MR850 lub MR730), z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów
oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. Komplet zawiera uniwersalną komorę
samonapełniająca z systemem antyprzelewowym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu
oddechowego. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren
zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu
jej w butelkę z wodą do iniekcji. Układ wraz z komorą tworzy kpl. tj. znajduje się w jednym opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 8
Dotyczy zadania nr 14 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego uniwersalnego , jednorazowego użytku
do większości modeli respiratorów, podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie
na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl.
dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością podania surfaktantu, posiadający kpl. adapterów
umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przekrój linii wdechowej i wydechowej
10 mm. Wejście w grzałce zawiera trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp.
stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie zawiera komorę samo
napełniającą się wodą z drenem do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Elastyczność układu zalecana
do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7
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dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 9
Dotyczy zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 210 cm x 120 cm wykonany
z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, materiał radioprzezierny i perforowany
umożliwiający równomierny przepływ powietrza, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, który zgodnie
z oświadczenie producenta jest kompatybilny z urządzeniem WarmTouch?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. asortymentu, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 1.
Pytanie 10
Dotyczy zadania nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy na dolną część ciała o wymiarach 142 cm x 120 cm wykonany
z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, materiał radioprzezierny i perforowany
umożliwiający równomierny przepływ powietrza, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, który zgodnie
z oświadczenie producenta jest kompatybilny z urządzeniem WarmTouch?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. asortymentu, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 1.
Pytanie 11
Dotyczy zadania nr 7
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego portu do iniekcji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12
Dotyczy zadania nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 20ml skalowany co 2ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. asortymentu pod warunkiem, że będzie to skala cyfrowa.
Zamawiający zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10. Pozostałe wymagania
SWZ bez zmian.
Pytanie 13
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2,3,4
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe skalowane jedynie co 1ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. asortymentu pod warunkiem, że będzie to skala cyfrowa.
Zamawiający zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10. Pozostałe wymagania
SWZ bez zmian.
Pytanie 14
Dotyczy zadania nr 11
Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze, których cewnik wykonany jest z teflonu i które wyposażone są
w przesuwny zawór odcinający?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kaniule wyposażone w przesuwny zawór odcinający, tym samym zmienia w tym
zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 11. Cewnik wykonany z teflonu ( tj. PTFE) spełnia
wymagania Zamawiającego. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
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Pytanie 15
Dotyczy zadania nr 14
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów
prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich
podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na możliwość wyceny
poszczególnych pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę poszczególnych pozycji pakietu w pełnych opakowaniach zbiorczych,
tym samym dokonuje stosownych zmian w Formularzu cenowo technicznym dla Zadania nr 14. Ze względu na
obowiązek przyjmowania przez Zamawiającego na etapie realizacji wyłącznie pełnych opakowań,
w przypadku, gdy Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, który po przeliczeniu na pełne opakowania, daje
większą ilość sztuk niż wymagana przez Zamawiającego, nadwyżka ponad wymaganą przez Zamawiającego
ilość sztuk stanowić będzie koszt Wykonawcy.
Pytanie 16
Dotyczy zadania nr 6 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści długość rzepu 25 mm?
Odpowiedź:
Plaster o długości 25 mm spełnia wymagania Zamawiającego.
Pytanie 17
Dotyczy zadania nr 6 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rzepy przytwierdzone na stałe do opaski?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 18
Dotyczy zadania nr 6 poz. 3-4
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3-4 z Zadania nr 6 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to
uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozastawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 19
Dotyczy zadania nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zastawkę pacjenta pozwalającą na zamknięcie lub otwarcie dostępu do rurki
w postaci suwaka?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 9. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 20
Dotyczy zadania nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednostronną skalę głębokości na cewniku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jednostronną skalę głębokości na cewniku, tym samym zmienia w tym zakresie
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 21
Dotyczy zadania nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń dołączony osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łącznik typu martwa przestrzeń dołączony osobno. Pozostałe wymagania SWZ bez
zmian.
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Pytanie 22
Dotyczy zadania nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość prowadzenia bronchofiberoskopii z koniecznością rozłączenia
wyłącznie elementu łączącego zestaw z rurką intubacyjną/tracheostomijną celem dodania adaptera do
wykonania bronchoskopii?
Odpowiedź:
Bronchoskopia musi być prowadzona u pacjenta bez rozłączania elementu łączącego z rurką . Zamawiający
dopuszczamy jedynie możliwość odłączenia cewnika do odsysania i dołączenia adaptera do wykonania
bronchoskopii. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia adaptera wraz systemem zamkniętym.
Pytanie 23
Dotyczy zadania nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 24
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania
nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 25
Dotyczy zadania nr 10 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania
nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 26
Dotyczy zadania nr 10 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian
Pytanie 27
Dotyczy zadania nr 10 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 10 m?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 28
Dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający w zad. 3, poz. 1, 2 i 3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na
oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Worek laparoskopowy do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie
tworzywa. Worek o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio:
50mm-100mm-130mm. Wszystkie pojemności kompatybilne z trokarami o średnicy 10mm. Worek
zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w
trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja
wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru
kodowane kolorami?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
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Pytanie 29
Dotyczy zadania nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora z ustnikiem o pojemności 0-6 ml z drenem o
przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, pozostałe zapisy zgodne z SWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nebulizatora o pojemności 0-6 ml, dopuszcza natomiast dren
o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi i zmienia w tym zakresie
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10.. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 30
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2,3,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z nebulizatorem o pojemności 6ml,
skalowane co 1 ml z drenem o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi,
pozostałe zapisy zgodne z SWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany asortyment wyłącznie dla poz. 2 i 3, o ile opisane skalowanie będzie
również cyfrowe i asortyment będzie spełniać pozostałe wymagania SWZ. Dla poz. 4 Zamawiający nie wyraża
zgody, na zaoferowania maski z nebulizatorem o pojemności 6 ml, dopuszcza natomiast skalowanie co 1 ml
o ile opisane skalowanie będzie również cyfrowe i dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi
paskami wzmacniającymi. Zamawiający modyfikuję w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania
nr 10.
Pytanie 31
Dotyczy zadania nr 10 poz. 5,6,7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem z otworami bocznymi maski
z zastawką jednokierunkową bez obrotowego łącznika oraz z drenem o przekroju gwiazdkowym z sześcioma
wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, pozostałe zapisy zgodne z SWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 32
Dotyczy zadania nr 10 poz. 8,9,10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej drenem o przekroju gwiazdkowym
z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, pozostałe zapisy zgodne z SWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że
będzie on spełniać pozostałe wymagania SWZ. Zamawiający zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 10.
Pytanie 33
Dotyczy zadania nr 10 poz. 15
Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do oddzielnego pakiety ?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 34
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany
towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają
dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez
producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić
do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp.
Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie
(transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa obowiązek
właściwego transportu towaru.
Pytanie 35
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni
się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o
jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?.
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa obowiązek
właściwego transportu towaru.
Pytanie 36
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie
z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem
produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa obowiązek
właściwego transportu towaru.
Pytanie 37
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku
towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru
z zamówieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Pytanie 38
„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz
przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz
bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.
W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów
wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu
dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub
oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczać towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko i to na nim spoczywa obowiązek
właściwego transportu towaru.
Pytanie 39 Teresa Florczyk
Dotyczy zadania nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku
o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie
8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren
o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów
powyżej 2 roku życia ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nebulizator o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o ile będzie to skala cyfrowa, tym
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samym zmienia w tym zakresie Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ
bez zmian.
Pytanie 40
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2-15
Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 41
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2-4
Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml?
Zamawiający dopuszcza powyższą pojemność, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 42
Dotyczy zadania nr 10 poz. 5-7
Czy Zamawiający dopuści maski z niesilikonowanymi zastawkami?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 43 Teresa Florczyk
Dotyczy zadania nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych ze skalą przepływu
5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 7. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 44
Dotyczy zadania nr 10
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość skłania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 45
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2,3,4
Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem o pojemności 6 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jedynie dla poz. 2 i 3, tym samym zmienia w tym zakresie
Formularz cenowo-techniczny dla Zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 46
Dotyczy zadania nr 10 poz. 2,3,4
Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o przekroju gwiazdkowym z 6 wzdłużnymi paskami.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 47
Dotyczy zadania nr 10 poz. 5-7
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
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Pytanie 48
Dotyczy zadania nr 10 poz. 5-7
Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o przekroju gwiazdkowym z 6 wzdłużnymi paskami.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 49
Dotyczy zadania nr 10 poz. 8-11, 14
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście
korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 50
Dotyczy zadania nr 10 poz. 8-10
Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o przekroju gwiazdkowym z 6 wzdłużnymi paskami.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 51
Dotyczy zadania nr 10 poz. 14
Proszę o dopuszczenie drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym z 6 wzdłużnymi paskami.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia w tym zakresie Formularz
cenowo-techniczny dla Zadania nr 10. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.
Pytanie 52
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu wystawienia jednej zbiorczej faktury za zamówienia . Prośbę
swą motywujemy faktem , iż zamierzamy wystąpić jako konsorcjum w przetargu na dwa oddzielne zadania.
Jeżeli Zamawiający , w przypadku wyboru naszej oferty, złoży jedno zbiorcze zamówienie na np. dwa różne
pakiety, z przyczyn oczywistych nie będziemy w stanie wystawić jednej zbiorczej faktury. W związku
z powyższym, prosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy &5 ust 1 , tak aby była możliwość wystawienia
więcej niż jednej zbiorczej faktury na koniec m-ca w ramach odrębnych zadań .
Odpowiedź:
Umowa zawierana jest odrębnie dla każdego pakietu, tym samym faktura zbiorcza będzie wystawiana odrębnie
dla każdej z zawartych umów..
Załączniki:
- Formularze cenowo - techniczne dla zadań nr 1,3,7,9,10,11,12,14 po zmianach

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)
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