
Śrem, dnia  05.11. 2014

                                              
Dot. Nr sprawy: ZP/29/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

        Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 
2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione pytania,w terminie nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/29/PN/14) na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Pytanie Nr 1 Pakiet Nr 23 /poz 1 – torba na wymiociny
Czy Zamawiajacy  wydzieli  z pakietu  nr 23 pozycję nr 1 i utworzy oddzielne zadanie , co umożliwi udział w 
postępowaniu  większej liczby oferentów  a tym samym  Zamawiającemu  uzyskanie  konkurencyjnej  ceny 
na przedmiot  zamówienia?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 2 Pakiet Nr 23 /poz 1 – torba na wymiociny
Czy Zamawiający  wymaga, aby torba na wymiociny  wyposażona była  w trójkątny  uchwyt tekturowy, 
całkowicie  biodegradowalny, ktory  dopasowuje  sie do kształtu twarzy?.Uchwyt posiada wcięcie 
umożliwiające  higieniczne zamknięcie , odcinające przy tym źródło przykrego zapachu? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 3 Pakiet 18 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 4 Pakiet 18 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dopuszczenie rękawicy z mankietem  prostym z taśmą adhezyjną, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 5 dot.  pakietu 28
Czy Zamawiający  w celu  zachowania  konkurencji a tym samym przeprowadzenia postepowania zgodnie  z 
ustawą PZP wydzieli z zadania  28 pozycje 1 i 7 do oddzielnego pakietu co znacząco wpłynie na obnizenie 
ceny oferowanych produktow?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 6
Czy zamawiający wydzieli w pakiecie nr 1 pozycję 3, 7, 28, 29, 30, 31, 32 w celu złożenia
konkurencyjnej oferty?



Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 7
Czy zamawiający wydzieli w pakiecie nr 3 pozycję 28, 29, 30, 46 w celu złożenia
konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 8
Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 46 system z okrągła silikonową zastawką
PEEP automatycznie uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniającą
100% szczelności zestawu? Zastawka PEEP stanowi alternatywne rozwiązanie
zastawki antyzwrotnej.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 9
Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 46 system z oddzielnym portem przystosowanym
do podawania leków wziewnych bezpośrednio w łączniku?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 10
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 3 poz. 46 system stanowił integralną
całość i był nierozłączalny?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 11
Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 46 wymaga zamkniętego systemu odsysania w
całości zintegrowanego, gotowego do użytku po wyjęciu z opakowania nie wymagającego
dodatkowego montażu akcesoriów ?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 12                                                    
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 3 poz. 46 wszystkie elementy systemu
były sterylne ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 13
Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 poz 46 cewników w systemie zamkniętym
CH18 - rozmiar bardzo przydatny dla pacjentów posiadających bardzo dużo wydzieliny.
System ten jako jedyny jest dopuszczony na 48 h.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 14
Czy zamawiający wydzieli w pakiecie nr 19 poz. 6,7,8,9 ?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie Nr 15
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz 6 myjki do mycia pacjenta bez dodatkowego
użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów-
wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny, - zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę
B5, wyciągi ziołowe, - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, - pakowane - 8
szt. w jednym opakowaniu ?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 16
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz. 7 jednorazową szczoteczkę z możliwością
odsysania jednostronnie pokrytą miękkim włosiem ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 17
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz 8 czepek do mycia głowy nie wymagający
dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację
zapachów, - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny, - zawierający: wodę, witaminę E,
provitaminę B5, wyciągi ziołowe, - możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, -
pakowany pojedynczo ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 18
 Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 -poz. 9 rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego
użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów,
- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe, - pakowane - 8
szt. w jednym opakowaniu ?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 19
Czy zamawiający wydzieli w pakiecie 42 poz. 5,6 w celu złożenia konkurencyjnej oferty ?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 20, dot. pakietu 7
Czy w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem 
z zagranicy, oraz ograniczonym terminem ważności i 12-sto miesięcznym okresem obowiązywania umowy, 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy na 10 dni roboczych od dnia przesłania 
zamówienia? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr  21, dot. pakietu 7 – zapisów SIWZ pkt 3.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby etykieta zewnętrzna na opakowaniu zbiorczym posiadała nr katalogowy, 
opis w j. angielskim oraz pozostałe informacje oznaczone symbolami używanymi w obiegu 
międzynarodowym? Oznakowanie wyrobu numerem katalogowym pozwala na pełną weryfikacje 
dostarczonego asortymentu.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 22, Załącznik Nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY § 2 ustęp 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź: 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie Nr 23, Załącznik Nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY § 2 ustęp 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin załatwienia reklamacji liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź: 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

                                                                                  z poważaniem

                                                                                     mgr  farmacji Agnieszka Majcherek-Witkowska 


