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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Dotyczy:
Postępowania przetargowego na:

„Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego”
nr sprawy SPZOZ/P.N./19/2012

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,
nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z
Zadania II pozycje 9 i 10 zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do
przetaczania krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie IIa) i umożliwi składanie ofert
wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w
obrębie tego zadania.
Odpowiedz:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy Zadania II pozycji 9 – 10
Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga,
aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne
oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?
Odpowiedz:
Na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd nie posiadający ftalanów) Zamawiający
dopuszcza, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości
ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z
normą PN-EN 15986:2011

Pytanie 3
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z
Zadania VII pozycje 12 i 13 zawierające żele do USG i EKG w jeden osobny pakiet producencki (np.
Zadanie VIIa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi
złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Odpowiedz:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 4
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z
Zadania VIII pozycję 11 zawierającą przedłużacze do pomp infuzyjnych w jeden osobny pakiet
producencki (np. Zadanie VIIIa) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie
odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.
Odpowiedz:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 5– Zadanie nr 7 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści w ww pozycji papier do EKG 60mm x 12m?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiający dopuści w ww pozycji papier do EKG 60mm x 12m.

Pytanie 6 – Zadanie 7 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści w ww pozycji żel sterylny w saszetkach o poj. 20g. ?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiający dopuści w ww pozycji żel sterylny w saszetkach o poj. 20g.

Pytanie 7– Zadanie 7 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści w ww pozycji żel niesterylny w butelkach o poj. 250ml.?
Odpowiedz:
Zamawiający dopuści w ww pozycji żel sterylny w saszetkach o poj. 20g.

Pytanie 8 – Zadanie II poz. 1,2,4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania VIII – sprzęt medyczny różny, poz.
7 tj. aparat zegarowy do mierzenia ciśnienia ze stetoskopem oraz poz. 14 tj. termometr bezrtęciowy
szklany i utworzenie z nich odrębnego pakietu.
Odpowiedz:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 9 – Zadanie II poz. 1,2,4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem 2,5ml, 5,6ml,
23ml.
Odpowiedz:
Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą: 2,5ml, 5,6ml, 23ml.
Pytanie 10
Czy Zamawiającemu chodzi o lancety do nakłuwaczy czy o jednorazowe nakłuwacze typu” grzybek.
„Jeżeli to „grzybki” czy mogą być pakowane po 200
Odpowiedz:
Zamawiającemu chodzi o lancety do nakłuwaczy.
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