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Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 160
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii zawierający : cewnik typ Pigtail wykonany z
poliuretanu 8 oczek drenujące , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika .
Rozmiar 8F, dł. 40cm
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do cystostomii zawierającego : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu
8 oczek drenujących , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika, rozmiar 8F,
dł. 40cm.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1, poz. 161
Zestaw do cystostomii zawierający : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8 oczek drenujące , rozrywany
trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika . Rozmiar 14F dł. 45cm.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do cystostomii zawierającego : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu 8
oczek drenujących , rozrywany trokar, worek na mocz 2L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika, rozmiar 14F
dł. 45cm.
Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 24
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na podanie ceny jednostkowej za 80szt. z odpowiednim przeliczeniem
ilości.
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny za opakowanie w poz. 24 w Zadaniu nr 2. Zamawiający zgodnie z
Formularzem cenowym w pozycji 24 w zadaniu nr 2 wymaga dokonania wyceny w sztukach. Mając powyższe na
uwadze w kolumnie nr 5 „cena netto” Formularza cenowego w zadaniu nr 2 w poz. 24, należy podać cenę za 1 szt.
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 25
1. Czy zamawiający wymaga by strzykawki były wymienione w menu pompy i instrukcji obsługi ze względu na
ich pełną kompatybilność i bezpieczeństwo podaży leków. ?
2. Prosimy o podanie producentów i typów pomp stosowanych w szpitalu.
Odpowiedź Zamawiającego
Ad.1. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby strzykawki były wymienione w menu pompy i instrukcji obsługi
Ad.2. Zamawiający poniżej podaje producentów i typy pomp jakie są stosowane w szpitalu:
 ALARIS: ASENA;
 ASCOR: AP14, AP22, SEP215;
 MEDIMA S2.
Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 36, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 36, w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo
oferty.Prośbę motywujemy tym, iż produkt z niniejszej pozycji jest produktem oferowanym wyłącznie przez firmę
Dahlhauseni na rynku nie ma innych odpowiedników niniejszego sprzętu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wykreśla pozycję nr 3 w Zadaniu nr 36. Mając powyższe na uwadze, wszyscy uczestnicy niniejszego
postępowania, którzy będą składać ofertę w zakresie zadania nr 36 są zobowiązani do wykreślenia w/w pozycji
w podanym zadaniu.
Z poważaniem

