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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: zapytanie ofertowe postępowania nr  BPR/ZAP/30/2019 

Dostawa o charakterze sukcesywnym: Sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku  
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1: 

Załącznik 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml, pakowane po 80 sztuk? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 
Pytanie 2: 

Załącznik 2 pozycja 8-11 – Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonane 

z teflonu (FEP) oraz jednostkowym fabrycznym nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru w 

formacie (g/dł/śr)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 
Pytanie 3: 

Załącznik 2 pozycja 8-11 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu „opakowanie 

jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie prędkości przepływu przez kaniule (w 

ml/min)” ?   

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 4: 

Załącznik 2 pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej 2,0mm 

sterylną?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik 2 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej 5,0mm 

sterylną?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
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Pytanie 6: 

Załącznik 2 pozycja 31– Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny, pojemność 1,5l?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 7: 

Załącznik 2 pozycja 40– Czy Zamawiający dopuści worek na mocz zwykły, jałowy o 

pojemności 2l ?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 8: 

Załącznik 2 pozycja 65– Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci i dorosłych 

plastikowy z wyściółką gąbkową?  

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 9: 
Załącznik  2, poz. 12 Prosimy o wydzielenie poz. 12 do osobnego pakietu, gdyż takie 
rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 
Pytanie 10: 
Załącznik 2, poz. 13  Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 
Pytanie 11: 
Załącznik 2, poz. 13 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie koreczków pakowanych 
indywidualnie, w blistrze typu TYVEC, każdy osobno, blister a’1 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 
Pytanie 12: 
Załącznik 2, poz. 12-15,21-26,28-29,31,46,47,50,63,64 

Prosimy o wydzielenie poz. 12-15,21-26,28-29,31,46,47,50,63,64 do osobnego pakietu, gdyż 

takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złoże-

nie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzyst-

niejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami pu-

blicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje podziału zgodnie z nowym załącznikiem nr 2. 
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Pytanie 13:Załącznik 2, poz. 21 

Prosimy o dopuszczenie drenu o dł. 2 m 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 14:Załącznik 2, poz. 31 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 

 

Pytanie 15:Załącznik 2, poz. 31 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik 

z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w 

systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na 

każdym worku?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 16:Załącznik 2, poz.63 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 

Pytanie 17:Załącznik 2, poz.63 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania 

z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, 

zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, 

niesterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

Pytanie 18:Załącznik 2, poz.63 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 

bawełnianym ściągaczem? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

Pytanie 19:Poz.1- 13 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję i utworzy jeden osobny pakiet? Wydzielenie zwiększy 
konkurencyjność, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 
 
Pytanie 20:Poz. 1-4 
Proszę o doprecyzowanie odnośnie strzykawek jakich oczekuje Zamawiający: 2-częściowych czy 3-

częściowych. 
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 2-częściowe i 3-częściowe . 
 

Pytanie 21:Poz. 1-4 
Proszę o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 20/24 ml, 10/12 ml, 5/6 ml, 2/3 ml 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

 

Pytanie 22:Poz. 1-4 
Proszę o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 20/22 ml, 10/12 ml, 5/6 ml, 2/3 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

 

Pytanie 23:1 
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 

asortymentowo- cenowym 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 

 

Pytanie 24:Poz. 1 
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 

asortymentowo- cenowym 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 

 

Pytanie 25:Poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści kaniule do w rozmiarze 18G 1,2mm x32mm , 18G 1,2 x 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

 

Pytanie 26:Poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kaniule tylko w rozmiarze 20G 1,0x32mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

 

Pytanie 27:Poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22G 0,8 x 25mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

 

Pytanie 28:Poz.13 
Czy zamawiający dopuści korek do kaniuli pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem sztuk. 
 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 

Z poważaniem 


