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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 221000
euro na dostawę leków, oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2
do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.
Znak sprawy: SPZOZ 2LEKI / 2018 Nr ogłoszenia – 569106-N-2018 z dnia 2018-06-07
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:
1. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowego leczenia
ran w składzie: Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a.
opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; b.
samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i
zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej
15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 zestaw do podciśnieniowego leczenia ran duży w składzie:
Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku
piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b.
samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i
zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej
20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 3-5, zestaw opaatrunkowy na rany płytkie w składzie:Jałowy
zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z
elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki
z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą
zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo
pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 zestaw do podciśnieniowej terapii ran w składzie: Jałowy
zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x okrągły opatrunku
piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubośc 1,6 cm.
Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej
z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła dren c 2 x samoprzylepnej,
transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 7, Y złącze kompatybilne z wszystkimi opatrunkami i
zbiornikami o parametrach: Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego
zbiornika na wydzielinę
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści zbiornik na wydzielinę 300 mil o parametrach: Jałowy
zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik,
wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180
cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 9 dopuści zbiornik na wydzielinę 800 mil o parametrach: Jałowy
zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik,
wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180
cm. Do oferty dołączamy użyczenie urządzeń do terapii podciśnieniowej VivanoTec Pro, kompatybilne z
asortymentem z powyższych pozycjach na czas trwania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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