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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .
Lp
1

Pytanie

Odporł,iedź

Pakiet nr 38, poz.2: Czy Zamalviający dopLlścistrzykarł,kę do TBC z igłą 0,5x

1

Nie dopr,rszcza

6

i osobno dołożorląigłą 0,,15xl3nrm?

2

lł zalniall

za

Nie dopr"rszcza

Pakiet nr 40, poz. l; Czy Zamawia.jący dopuścidla rozlniaról,n, 12-24 pojemnośc

Tak dopttszcza

Czl, Zarnalyia.|ący, doprrścistrzykawki do insuliny z igłą 0.45x l3nlnl
strzykarvkę do TBC?
balonu 5- 1Olnl?

- Cz,1l Zalnawiający dopuści cer,r,niki Foley o czasie utrzymania rł,ciele pac_jenta
do 7 dni'/

Czy Zalnalł,iający odstąpi od rvynrogu dołączenia ośrł,iadczeniaproducenta
możliwościutrzvnrania lv prz1,,padku. gdy inforrnacja taka.jest fabt.,,czlrie
nadrttkorvana na kazdym pojedyncryln opakorł,aniu lvorka na lnocz?
-

Tak dopuszcza

o

Pozycja

1

dotyczy

cer,vnikólv Fole.ja.

Zalnau,ia.|acy dopuszcza
jeśIiinfbrmacja będzie
1

abIvczn ie nadrltkowana lla

kaŻdyn

po

1

ed_v.'ll

czl,m

opakorł,aniu cervnika
J

Pakiet nr 40, poz. 2: Czy

Zarnalviający" doptrści cer.vniki Fole1,

utrzymania rv ciele pacjerrta do 7 dni?

4

o

czasie

Pakiet nr 40, poz.6; Czy Zamawia.jącv odstąpi od r,vyłnogu dołączellia

oświadczenia producenta o tnożlir.vościutrzymaIlia r,l, przypadku, gd1, inforrnacja
taka jest fabrvcznie nadrukowana na każdym pojedlnczyrn opakowalliu worka na

Tak dopuszcza

Zarnarviający odstąpi od
Wymogu

t-1-1ocz?

5

Pakiet nr 40, poz. 11: Czy Zalnawia.iący dopuścicervniki Fole1,o czasie
utrzynrania w ciele pacjenta do 30 dni?

6

Pakiet 51 Pozl,cja 1
W celu dobrarria odpowiedrriego asortynrentu. prositlly Zanrarvia.jącego o poclanie
nulTleru katalogor,vego lub numeru RE,F czujnika.

1

B

Pakiet 51 Pozycja 1
W celu dobrania odporvicdniego asoftymclltu, prosill,ty Zarnarvia.jącego o podarrie
irrfornlac ji o długościczu jnika.
Pakiet 51 Pozycia 1

Nie dopuszcza
Konrpatybillly z nr. REF
FMT - DNF/NLC
90 cm

Chodzi o sam czuinik z

9

W celtt dobrania odpor,viedriiego asortynlenttt. prosimy, Zanlalr,iającego o podanie
informacii czy chodzi o sam czu|nik czy rvraz zprzedłLlżaczenl ( adapterem ).
Cz1, Zamav,iający uzna za spełniony rvynróg art.24 r,rst. l pkt 23 Lrstawy PZP,
jeśliu,"v-korrawca, który nie rralezy do źadnej grupy kapitałorł,e.j" przedstarvi

przelvodetn
Zanlar,viaj ący wyraza zgode

stosolł,ne ośrviadczenie wraz z ot-eńą ?
10

Zarn alvi aj ąc;-

pakiet nr 55

Cą"Zamawiający dopuściig\,o długościdrentt l8 crn. ktorl,nie u,p\,nie
filn kc j on al llośó prod uktu, pozo stałe pamlnehy bez nni
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na
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