
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 29.08.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 3333/2019 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 0,6x19mm, przepływ 17ml/min?
Odp:Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga. 
2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 0,7x19mm, przepływ 23ml/min
Odp: Zamawiający nie dopuszcza. 
3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga. 
Pakiet 27
4/Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, znanego 
amerykańskiego producenta, dostępny w objętościach 200 ml i 800 ml? Pozostałe parametry techniczne 
oferowanego produktu pozostają bez zmian.
Odp: Nie dopuszcza. 
5/Pakiet nr 1 poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści kaniule z zabezpieczeniem ostrego końca igły stalowej z zabezpieczeniem chroniącym
po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowy zakłuciem  wykonanej z FEP z 2 paskami widocznymi w promieniach
RTG w rozmiarze

Rozmiar
( GAUGE)

Rozmiar w
mm

14 G 2,1 x 45

16 G 1,7 x 45
17 G 1,5 x 45
18 G
18 G

1,3 x 45
1,3 X 32

20 G 1,1 x 32
22 G 0,9 x 25
24 G 0,7 x 19

Odp: Nie dopuszcza. 
6/Pakiet nr 1 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dziecięcej bez portu do iniekcji ze zdejmowanym uchwytem.
Odp: Nie dopuszcza. 



7/Pakiet nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule z zabezpieczeniem ostrego końca igły stalowej z zabezpieczeniem chroniącym
po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowy zakłuciem  wykonanej z FEP z 2 paskami widocznymi w promieniach
RTG w rozmiarze 24 G 0,7 przepływ 23 ml/min
Odp: Nie dopuszcza. 

8/Pakiet nr 5 poz. 1, poz. 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie   koreczków  pakowanych  po  100  szt.  z  możliwością  przeliczenia  w
formularzu asortymentowo- cenowym.
Odp: Dopuszcza ale nie wymaga. 

. 

  Z poważaniem


