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Nr sprawy ZP/04/2022 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (3) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie do pakietu nr 2, poz.3 

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule długie w rozmiarze 18G 1,3 x 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kaniul w proponowanym rozmiarze. 

 

2. Pytanie do pakietu nr 2, poz.4 

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a’250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości 

do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Koreczki mają być pakowane pojedynczo i dostarczane w opakowaniu zbiorczym nie 

większym niż 100 szt. 

 

3. Pytanie do pakietu nr 4, poz.2-5 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności 

nominalnej? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie strzykawki. 

 

4. Pytanie do pakietu nr 4, poz.5 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. oraz ich wycenę z przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań. 

 

5. Pytanie do pakietu nr 5, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z dopakowaną (nie wtopioną) igłą w rozmiarze 0,4x13 

mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane strzykawki. 
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6. Pytanie do pakietu nr 7, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL = 0,65? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawiczek z AQL <1,5 tak więc rękawiczki, które spełniają to 

kryterium a jednocześnie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia będą dopuszczone. 

  

7. Pytanie do pakietu nr 8, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą dobry 

chwyt narzędzi, z AQL = 0,65? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową. Pozostałe warunki 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

8. Pytanie do pakietu nr 9, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm lub 200cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm. 

 

9. Pytanie do pakietu nr 11, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych z tworzywa EVA z dwiema rozciągliwymi do 

160cm rurami, karbowanymi od wewnątrz, łącznikiem Y z kolankiem odłączalnym, dodatkową rurą 

rozciągliwą do 100cm oraz workiem bezlateksowym o poj. 3 litry? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych obwodów oddechowych. 

 

10. Pytanie do pakietu nr 13, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści filtry przeznaczone dla pacjentów o objętości pływowej Vt 300-500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych filtrów przeciwbakteryjnych. 

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                             Naczelny Lekarz Szpitala 


		2022-06-15T13:47:54+0200
	Grażyna Broniek




