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znak pisma: TP.382.40.2019 BS

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczy:

przetarg nieograniczony nr TP.382.40.2018 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii i
Bloków Operacyjnych, jednorazowych fartuchów higienicznych i ubrań chirurgicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:
PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 14, poz.3:
„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 14 punkt 3 rozmiaru 66 cm x 60 cm?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 14
„Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w zadaniu 14 czy zamawiający oczekuje folii pakowanej podwójnie
z tym ze zewnętrzne opakowanie wykonane z mocnej nieprzeziernej folii z nadrukowanym rozmiarem,
numerem serii data ważności i numerem katalogowym, wewnętrzne dodatkowy zabezpieczający papier
chroniący folie przed uszkodzeniem?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga folii pakowanej jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 14
„Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu 14 z uwagi na wymaganie folii która posiada
warstwę klejącą pokrytą jodoferem o działaniu bakteriobójczym oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego z
potwierdzeniem działania bakteribójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 14
„Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu 14 wymagając folii która posiada warstwę klejącą
pokrytą jodoferem o działaniu bakteriobójczym oczekuje z uwagi na zastosowanie substancji aktywnej jaką jest
jodofor wyrobu medycznego klasy III zgodnie z regułą IX Załącznika 13 Dyrektywy o Wyrobach Medycznych. I
potwierdzenie tego faktu odpowiednim certyfikatem CE jednostki notyfikowanej.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 6, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści druty prowadzące renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific pokryte PTFE
o długości 150cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 6, poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści nitinolowe druty prowadzące o długości 150cm? Pozostałe parametry zgodnie z
SIWZ.”
ODPOWIEDŹ
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Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 6, poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści koszulki dostępowe do moczowodu renomowanej amerykańskiej firmy Boston
Scientific, dostępne w długościach 28 cm, 36cm oraz 46cm? Koszulka posiadająca rozszerzacz z wygładzoną
profilowaną stożkową końcówką, zapewniającą łatwe wprowadzenie płaszcza. Pozostałe parametry zgodnie z
SIWZ.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 6, poz. 4
„Czy Zamawiający dopuści druty prowadzące renomowanej firmy Boston Scientific o długości 150cm z
obustronnie giętkimi końcówkami? Rdzeń nitinolowy, odporny na załamania, końcówka z pokryciem hydrofilnym
ułatwiająca wprowadzanie, na pozostałej część drutu pokrycie PTFE dla ułatwionego manerwowania
prowadnikiem, bez skalowania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 6, poz. 5
„Czy Zamawiający dopuści system pompujący jednorazowego przepływu stosowany podczas zabiegów RIRS,
składający się z: strzykawki próżniowej 10ml, zaworu zwrotnego oraz drenów łączeniowych z regulowaną
długością? System pozwala na bezproblemowe zwiększenie przepływu i poprawę widoczności podczas
zabiegu, schemat systemu poniżej.

”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 9
„Czy Zamawiający dopuści w Części 9 worek do moczu z drenem o długości 90 cm bez możliwości regulacji
długości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 13, poz. 1
2
„Czy Zamawiający wymaga w Części 13 poz. 1 fartuchy o gramaturze min. 20 g/m ?”
ODPOWIEDŹ
2
Zamawiający dopuszcza fartuchy o gramaturze min. 20 g/m .
PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 13, poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści w części 13 ubranie w roz. S-XL wykonane z włókniny o gramaturze włókniny
2
35g/m ?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 13 dotyczy SIWZ
„Czy Zamawiający umieści na stronie edytowalne wersje załączników do SIWZ, co umożliwi złożenie tylko
formularzy dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z działem XI. pkt 12. SIWZ?”
ODPOWIEDŹ
Tak.
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PYTANIE NR 14 dotyczy projektu umowy
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1 a) wzoru umowy wyrażenie „nieterminowego wykonania
umowy” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 15 dotyczy projektu umowy
„Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 pkt 1 b) i c) wzoru umowy wyrażenie „wartości brutto realizowanej
dostawy” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto”?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 16 dotyczy projektu umowy
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1 d) i e) wzoru umowy wyrażenie „nieterminowego
wykonania umowy” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 2, poz. 4
„Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet, co umożliwi naszej firmie złożenie
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?”
ODPOWIEDŹ
Nie.
PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 10, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści przyrząd do cystoskopu z końcówką drenu wykonaną ze 100% silikonu?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 11, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk w rozmiarze 79x48x34mm z gąbką o
3,
gęstości 20kg/m pakowane w opakowania typu dyspenser po 40szt.?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 20 dotyczy części nr 13, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L, spełniający wymagania SIWZ?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 21 dotyczy części nr 14, poz. 1-3
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 22 dotyczy części nr 14, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze całkowitym 15 x 26 cm, rozmiar
przylepny 15 x 20cm?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 23 dotyczy części nr 14, poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm, rozmiar
przylepny 42 x 36cm?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 24 dotyczy części nr 14, poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, rozmiar
przylepny 60 x 46cm?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
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PYTANIE NR 25 dotyczy części nr 14, poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze całkowitym 70 x 80 cm, rozmiar
przylepny 70 x 74cm?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 26 dotyczy części nr 14, poz. 1-3
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą wyposażoną w przylepne niebieskie znaczniki z
oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co
pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii bez znacznika uwalniania linera?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 27 dotyczy części nr 14, poz. 1-3
„Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą pakowaną pojedynczo, w opakowaniu
indywidualnym papier- folia, bez opakowania wewnętrznego?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 28 dotyczy części nr 13, poz. 1
„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny higieniczno-zabiegowej w rozmiarze XL przy
spełnianiu pozostałych parametrów?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 29 dotyczy części nr 3, poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści w części 3:
W pozycji 2 cewniki moczowodowe z możliwością wprowadzenia prowadnika
0,018”dla rozmiaru 4 i 5 Ch
0,032” dla rozmiaru 6 Ch
Pozostałe parametry bez zmian?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 30 dotyczy części nr 3, poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści w części 3:
W pozycji 3 cewnik z otwartą końcówka tylko w rozmiarze 8Ch, pozostałe parametry bez zmian?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 31 dotyczy projektu umowy
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1 b) i c) wzoru umowy wyrażenie „wartości brutto
realizowanej dostawy” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto nieprawidłowo zrealizowanej dostawy”?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 32 dotyczy części nr 1, poz. 5
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewnik posiadał sztywną zastawkę do
napełnienia balony, był znakowany kolorystyczne i na zastawce posiadła informacje: logo producenta,
pojemność balonu, rozmiar cewnika.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany cewnik.
PYTANIE NR 33 dotyczy części nr 1, poz. 6
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewnik silikonowany był od wewnątrz i
zewnątrz?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 34 dotyczy części nr 1, poz. 7
„Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm,
o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
4
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PYTANIE NR 35 dotyczy części nr 2, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik wykonany był z półtwardego lateksu
pokrytego elastomerem silikony, materiał ten pozwala na łatwą aplikację?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 36 dotyczy części nr 2, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby mógł mieć do wyboru wedle potrzeby cewnik z
balonem o pojemności 50ml lub 80ml?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 37 dotyczy części nr 2, poz. 4
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie. czy oczekuje, aby cewnik dostarczany był z prowadnicą dla
łatwiejszego zakładania przy trudnej anatomii pacjenta?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany cewnik z prowadnicą.
PYTANIE NR 38 dotyczy części nr 3, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby mógł mieć do wyboru mandryn nylonowy bądź
metalowy w zależności od potrzeby?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.
PYTANIE NR 39 dotyczy części nr 3, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik do dodatkowo skalowany był co 1 cm dla
lepszego umiejscowienia cewnika?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany cewnik.
PYTANIE NR 40 dotyczy części nr 3, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika nelaton z otwartą końcówką nelatona w rozm.
4.8 CH, 5CH, 6CH, 7CH, z możliwością wprowadzenia prowadnika 0,038’’, tak jak obecnie stosowane.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 41 dotyczy części nr 3, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewnik do dodatkowo skalowany był co 1 cm dla
lepszego umiejscowienia cewnika?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 42 dotyczy części nr 3, poz. 3
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w zakresie rozmiarów 3-9CH, spełniającego pozostałe
SIWZ?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 43 dotyczy części nr 3, poz. 3
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby mógł mieć do wyboru mandryn nylonowy bądź
metalowy w zależności od potrzeby?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.
PYTANIE NR 44 dotyczy części nr 3, poz. 3
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewnik do dodatkowo skalowany był co 1 cm dla
lepszego umiejscowienia cewnika?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany cewnik.
PYTANIE NR 45 dotyczy części nr 4, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem perforowanym tylko w obrębie pętli, pozostałe
zgodne z SIWZ”
5
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ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 46 dotyczy części nr 4, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem perforowanym tylko w obrębie pętli, pozostałe
zgodne z SIWZ”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 47 dotyczy części nr 4, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby popychacz był sterowalny nawet po usunięciu
prowadnicy?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.
PYTANIE NR 48 dotyczy części nr 4, poz. 3
„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu jednorazowego użytku,
sterylnego z cewnikiem wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z warstwą zewnętrzną
miękką dla komfortu pacjenta i warstwą wewnętrzną sztywną dla utrzymania drenażu, materiał z którego
wykonany jest cewnik zapewnia minimalizację inkrustacji i możliwość utrzymania cewnika do 12 miesięcy, w
skład zestaw wchodzi również prowadnica o średnicy 0,035’, sterowalny popychacz nawet po usunięciu
prowadnicy, znakowany RTG, rozmiar 4,8/6/7/8Fr”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 49 dotyczy części nr 4, poz. 3
„Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu jednorazowego użytku,
sterylnego z cewnikiem wykonanym z wysoko biokompatybilnego silikonu odpornego na inkrustacji i
posiadającego możliwość utrzymania do 12 miesięcy, w skład zestaw wchodzi również prowadnica o średnicy
0,035’, sterowalny popychacz nawet po usunięciu prowadnicy, znakowany RTG rozmiar 6/7/8Fr”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 50 dotyczy części nr 4, poz. 4
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentu moczowodowego MonoJ, skalowanego co 1 cm, wykonanego
z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, w rozm. CH6/90, CH7/90, CH8/90, do wyboru
otwarty/otwarty lub otwarty/zamknięty, z prowadnicą Seldingera 0,035 oraz łącznikiem do worka na mocz.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 51 dotyczy części nr 4, poz. 4
„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez
większe grono Wykonawców.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnej części.
PYTANIE NR 52 dotyczy części nr 4, poz. 5
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu wykonanego z wysokiej klasy
poliuretanu skalowanego co 1cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny nawet po usunięciu prowadnicy o
długości 83cm, prowadnica Seldingera, zacisk. Rozmiar 4.8 Fr.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 53 dotyczy części nr 4, poz. 5
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma być fabrycznie połączony z popychaczem gotowy
do użycia po wyjęciu z opakowania?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający opisał w SIWZ wymagania dotyczące cewnika.
PYTANIE NR 54 dotyczy części nr 5, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby cewnik był skalowany co 1cm z linią
pozycjonującą na całej długości?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany cewnik.
6
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PYTANIE NR 55 dotyczy części nr 6, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy długości 150cm spełniającej pozostałe SIWZ”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 56 dotyczy części nr 6, poz. 2
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy długości 150cm spełniającej pozostałe SIWZ”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 57 dotyczy części nr 6, poz. 3
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rozwiązania umożliwiającego zastosowanie 1 drutu
wiodącego, który staje się drutem bezpieczeństwa pozostawiając wolny kanał roboczy koszulki, oraz czy
oczekuje aby koszulka posiadała ring w dystalnej części zwiększający widoczność w skopii? Takie rozwiązanie
obniża koszt zabiegu i zwiększa bezpieczeństwo zabiegów?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 58 dotyczy części nr 6, poz. 4
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy sztywnej bardzo precyzyjnie wykonanej z miękkim
atraumatycznym końcem typu J na dł.4,5cm, następnie 5,5cm półsztywna a dalej sztywna. Taka wysoka
precyzja wykonania zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 59 dotyczy części nr 7, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitynolowego ekstraktora złogów o konstrukcji umożliwiającej
chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów. Rozmiar: 1,5 Fr/120 cm koszyczek 9mm;
2,2Fr/120 cm, koszyczek 11 mm.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE NR 60 dotyczy części nr 7, poz. 2, 3
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitynolowego ekstraktora złogów przeznaczone do półsztywnej i
sztywnej ureteroskopii, rozmiar 3,0Fr/90 cm, koszyczek 14mm.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 61 dotyczy części nr 7, poz. 4
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitynolowego ekstraktora złogów z rozbieralną rączką, rozmiar: 4
Fr/90cm, koszyczek 15mm.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 62 dotyczy części nr 9, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje worka z portem do pobierania próbek wyposażonego
w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 63 dotyczy części nr 9, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do zbiórki moczu ma posiadać tylną białą ściankę, która
pozwala na pewny i precyzyjny odczyt objętości i koloru zebranego moczu oraz podwójny zgrzew gwarantujący
szczelność worka?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga worka jak opisał w SIWZ.
PYTANIE NR 64 dotyczy części nr 12, poz. 1
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw do pola operacyjnego ma posiadać wewnętrzny worek
foliowy perforowany na całej powierzchni dla lepszej ewakuacji tlenku etylenu używanego do sterylizacji, tak jak
obecnie stosowany?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający opisał w SIWZ wymagania dotyczące zestawu.
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PYTANIE NR 65 dotyczy części nr 14, poz. 1
„Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna
bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym
wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm ( całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy II A.
Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie
zbiorcze: karton 20 szt. Sterylizacja radiacyjna.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 66 dotyczy części nr 14, poz. 2
„Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna
bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym
wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy II A.
Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie
zbiorcze : karton 15 szt. Sterylizacja radiacyjna.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
PYTANIE NR 67 dotyczy części nr 14, poz. 3
„Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: sterylna, ultra cienka folia chirurgiczna
bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym
wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm), wyrób medyczny klasy II A.
Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie
zbiorcze: karton 10 szt. Sterylizacja radiacyjna.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.
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