
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  02.05..2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku
Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 1818/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy zad. 1 poz. 1-8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniul o poniższych rozmiarach:
24G 0,7x19mm 
Odpowiedź: Tak
22G 0,9x25mm  
Odpowiedź: Nie 
20G 1,1x32mm
Odpowiedź: Nie 
18G 1,3x45mm 
Odpowiedź: Tak
17G 1,5x45mm 
Odpowiedź: Tak
16G 1,7x45mm 
Odpowiedź: Nie 

2. Dotyczy zad. 1 poz. 9
Czy zamawiający dopuści kaniule 24G 0,7x19 przepływ 23 ml/min bez dostępu do iniekcji , ze stałą poprzeczką 
umieszczoną prostopadle do „skrzydełek”?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta co umożliwią
identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?
Odpowiedź: Dopuszcza.

4. Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  przyrządy  były  pozbawione  ftalanów  co  będzie  umieszczone  na  każdym
pojedynczym opakowaniu przyrządu?
Odpowiedź: Dopuszcza.

5. Dotyczy zad. 3 poz. 4-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?
Odpowiedź: Dopuści.



6. Dotyczy zad. 3 poz. 1-8
Czy Zamawiający wymaga cewników posiadających powierzchnię „zmrożoną”?
Odpowiedź: Dopuszcza.

7. Dotyczy zad. 4 poz. 2-5
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały przedłużoną skalę odpowiednio:   
 2ml – 3ml
 5ml – 6ml
10ml – 12ml
20ml – 24ml                                                                                                                                      
która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych 
rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości?  
Odpowiedź: Dopuszcza.

8. Dotyczy zad. 4 poz. 2-5
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne oznaczenie w zależności od pojemności 
strzykawki oraz informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki? 
Odpowiedź: Dopuszcza.

9. Dotyczy zad. 4 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową co znacznie ułatwia wizualizację 
znajdującego się w strzykawce płynu podczas jej użytkowania?
Odpowiedź: Dopuszcza.

10. Dotyczy zad. 6 poz. 6,7
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy 
długościęte na opakowaniu jednostkowym?                                                                                           
Odpowiedź: Dopuszcza

11. Dotyczy zad. 6 poz. 1-7
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  igieł  jednego  producenta  oznakowanych  w  zależności  od  rozmiaru
numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu,  czy wycofania)
Odpowiedź: Dopuszcza

12. Dotyczy zad. 10 poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak

13. Dotyczy zad. 15 poz. 5-9
Czy Zamawiający dopuści dreny o długości ramion 50x20 cm?
Odpowiedź: Tak

14. Dotyczy zad. 15 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści dreny CH 9 w miejsce drenu CH 10?
Odpowiedź: Tak

15. Dotyczy zad. 15 poz. 7,8
Czy Zamawiający dopuści dreny CH 15 w miejsce drenu CH 14 i CH16?
Odpowiedź: Tak



16. Dotyczy zad. 56 poz. 6-8
Czy Zamawiający dopuści worki do ochrony przed światłem bez paska klejącego?
Odpowiedź: Dopuści

17. Dotyczy zad. 60 poz. 6,7
Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości min. 210 cm?
Odpowiedź: Dopuści

18. Dotyczy zad. 61 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 25cm x 5cm
Odpowiedź: Tak

19. Dotyczy zad. 61 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 23cm x 1,3cm
Odpowiedź: Tak

20. Dotyczy zad. 62 poz. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 7ml?
Odpowiedź: Nie

Pakiet 2 poz. 1
21. Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza

czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora
kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu
blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Tak

22. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia, iż produkt jest bez ftalanów na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Tak

23. Czy Zamawiający wymaga opakowania jednostkowego z napisami w kolorze niebieskim w celu rozróżnienia
wykorzystania produktu?
Odpowiedź: Tak

24. Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych
ofert.
Odpowiedź: Nie

Pakiet 8 poz. 1, 2, 3
25. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt.?

Odpowiedź: Nie 

Pakiet 59 poz. 1
26. Czy Zamawiający wymaga opakowania folia-papier?

Odpowiedź: Wymagamy

Dotyczy pakietu 12



27. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści igłę w rozmiarze 26G x 120mm z dołączoną, dopasowaną igłą prowadzącą
20G x 35mm, spełniającą pozostałe wymogi określone w specyfikacji?
Odpowiedź: Nie 

Dotyczy pakietu 12A
28. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego posiadający strzykawkę 

niskooporową bez mechanizmu sprężynowego, spełniający pozostałe wymogi określone w specyfikacji?
Odpowiedź: Nie 


