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WSZYSCY
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc
w Zakopanem.
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1, Pakiet nr 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 strzykawki do gazometrii do
pomiarów przy budynku krwi tętniczej z zbalansowaną suchą heparyną litową,
pozwalająca na pomiar parametrów: ph, pCO2, pO2, tHb, O2sat, COHb, MetHb, Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi, posiadającą zamknięcie
uszczelniające się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki
umożliwiające bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza i pobranej próbki, luer slip,
sterylne, pakowane folia.
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2, Pakiet nr 5
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przełykowych stentów samorozprężalnych
pokrytych teflonem, dostępnych w długościach 10, 12, 15cm, średnica trzonu 20mm
(średnica poszerzonych kołnierzy 24mm), , średnica trzonu 22mm (średnica
poszerzonych kołnierzy 26mm), załadowanych do zestawu o średnicy 18F (6mm),
uwalnianych za pomocą prutej nici (możliwość wyboru wersji stentu – uwalnianie
dystalne lub proksymalne). Stent wyposażony w znaczniki radiologiczne. Zestaw
współpracujący z prowadnicą 0.038”.
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
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