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SZP V-T/Z/ I/2018/o.1

Strzelin, 12.01.2018 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego
użytku dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ:
Pakiet 21
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o średnicy zewnętrznej 2,4 mm
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 23
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie zestawu PEG CH 18, skład zestawu:
łącznik LuerLock CH 18 (fioletowy), przezroczysty silikonowy zgłębnik o długości 60 cm, z linią
kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym rozmiarem i ze skalą odległości, zacisk do regulacji
przepływu, silikonowa płytka zewnętrzna do mocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz
zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, silikonowa płytka wewnętrzna,
dostępnego razem ze skalpelem, igłą punkcyjną z trokarem, nicią trakcyjną do przeciągania zgłębnika,
zestaw jednorazowy.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie zgłębników bez otworów bocznych,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 2 urządzenia jednorazowego użytku
do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który
nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości
porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% ( skuteczność
bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona,
przy wykorzystaniu Bacillus subtilis ) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm?
Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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