
WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  
SP ZOZ W LUBLINIESP ZOZ W LUBLINIE

20-043  Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90,  fax. (81) 533-78-00

www.pogotowie.lublin.pl    e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl

Lublin, dnia 24.05.2013 r.

NOZ-3311/ 35  /              /13    
                                                      

Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika  
   
Nr sprawy: NOZ – 07 / 13

Dotyczy:  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. 
Spadochroniarzy 8.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dotyczy Część 1 poz. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 20 ampułek, z
    odpowiednim przeliczeniem ilości?
2. Część 1 poz. 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu pakowanego po 50 ampułek, z odpowiednim
     przeliczeniem ilości?
3. Część 1 poz. 60 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu fiolka?
4. Część 10 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe bezpudrowe:

            Wymiary                                     Top Glove
240 min

Długość (mm)
Szerokość ( mm)

Extra małe 76  ±  3
Małe 84  ±  3

Średnie 94  ±   3
Duże 105  ±  3

Bardzo duże 113  ±  3

Grubość ( mm)                             Wszystkie rozmiary                                    Palec: 0.10 ±0.02
*pojedyńcza ścianka                                                                        (standardowa wartość: 0.11 – 0.13)

                                                                                                   D łoń: 0.07±0.02
                                                                                                 (standardowa wartość: 0.07 – 0.09)

5. Część 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane  :

Rozmiar Długość Szerokość Grubość na 
palcach

Grubość na 
dłoni

Grubość na 
mankiecie

S 240 84 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01

M 240 94 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01

L 240 105 ± 3 0,12 ± 0,03 0,11 ± 0,03 0,08 ± 0,01
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6. Część 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści  rękawiczki sterylne lateksowe  pudrowane  :

Rozmiar Długość

min.

Szerokość Grubość na 
palcach min.

Grubość na 
dłoni min.

Grubość na 
mankiecie min.

7,0 270 89 ± 5 0,17 0,12 0,10

7,5 270 95± 5 0,17 0,12 0,10

8,0 270 102 ± 6 0,17 0,12 0,10

8,5 280 108 ± 6 0,17 0,12 0,10

7. Dotyczy Część 7 poz. 1- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego zbudowanego z nietkanych 
włókien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość absorpcji i zachowanie opatrunku 
sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany do 
minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia 
powierzchowne, pooperacyjne rany chirurgiczne. 
W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wydzielenie opatrunku do odrębnego pakietu w celu umożliwienia 
złożenia oferty większej grupie wykonawców oraz uzyskania konkurencyjnych ofert.
8. Dotyczy Część 7 poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego wykonanego z 3 
hydrokoloidów:  karboksymetylocelulozy,  żelatyny  i  pektyny  w  połączeniu  z  pianką,  dzięki  zdolności  chłonnej  opatrunku  i 
technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się  
na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we 
wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji, w ranach z małym i średnim wysiękiem, oparzenia I i II  
stopnia powierzchowne, rany przewlekłe.
W przypadku wyrażenia  zgody prosimy o  wydzielenie  opatrunku do  odrębnego pakietu w celu  umożliwienia  złożenia  oferty 
większej grupie wykonawców oraz uzyskania konkurencyjnych ofert.
9.  Dotyczy  Część  8  poz.  1  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  zawierającego  etanol,  propan-1-ol, 
amfoteryczne związki powierzchniowo czynne ,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ nie powodującego żadnych 
uczuleń ,alergii i duszności, o alkoholowym zapachu?
10.  Dotyczy  Część  8  poz.  2  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  preparatu  przeznaczonego do  higienicznej  i  
chirurgicznej  dezynfekcji  rąk (czas  dezynfekcji  higienicznej 30 sek.,  czas dezynfekcji  chirurgicznej  1,5 min.),  w postaci  żelu,  
zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota), o  
wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, z możliwość 
stosowania przez alergików?
11. Część 8 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego do dezynfekcji skóry przed zabiegami 
operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem 
ran, zdejmowaniem szwów, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru o czasie 
działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15 sekund, przed punkcjami 60 sekund?
12. Część 8 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego do dezynfekcji skóry przed zabiegami 
operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem 
ran, zdejmowaniem szwów, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru o czasie 
działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15 sekund, przed punkcjami 60 sekund?
13. Część 8 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi 
zawierającego dioctan kokosylopropylenodiaminoguanidinowy, fenoksypropanol, chlorek benzalkoniowy, inhibitory korozji, 
posiadającego spektrum działania wobec B, F, Tbc w czasie do 15 min. przy stężeniu 3%, oraz HBV, HCV, Vacinia w czasie do 5 
min. i stężeniu 0,5%; B, F, HBV, HCV, HIV przy użyciu ultradźwięków do 5 min. Przy stężeniu 3% bez wbudowanego dozownika 
przelewowego, w butelce 2L z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

14. Część 8 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na preparat na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków 
amoniowych, zawierającego benzylo-C12-18-alkilodimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, niejonowe tenzydy, o 
spektrum działania: Tbc w czasie do 15 min. przy stężeniu 0,5%,  B, F w czasie do 15 min przy stężeniu 2%, HIV, HCV, HBV w 
czasie do 15 min przy stężeniu 0,25%, produkt żrący, w butelkach a 2L z odpowiednim przeliczeniem opakowań, bez 
wbudowanego dozownika przelewowego?

15. Część 8 poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne 
związki powierzchniowo czynne,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ co nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do  
dezynfekowanej powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego bowiem  zawartość alkoholu w naszym preparacie w wysokości  
60  %  w  roztworze  nie  powoduje  żadnych  uczuleń  ,alergii  i  duszności,  o  spektrum  działania  spektrum  działania:  B,  Tbc 
(M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 
min.?
16. Część 8 poz. 12 -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji  
małych powierzchni metodą przecierania nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków 
amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium 
terrae) - 15min., w owalnych opakowaniach (tuba- dozownik, który po opróżnieniu można uzupełnić) a 200 szt. przy odpowiednim 
przeliczeniu opakowań ?
17. Część 8 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne 



związki powierzchniowo czynne ,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ nie powodującego żadnych uczuleń ,alergii i 
duszności, o alkoholowym zapachu?.
18.  W razie wyrażenia zgody na inne wielkości  opakowań prosimy o określenie ilości  opakowań,  które należy wycenić.  Czy 
wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w 
górę).
19. Część nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania chusty bawełnianej czy wiskozowej?
20. Część nr 6 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej?
21. Część nr 6 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania arkuszy 40x60cm czy arkuszy mniejszych, pociętych, gotowych do 
użycia w rozm.20x30cm
22. Część nr 6 poz. 11, 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o dł. 9,14m z odpowiednim przeliczeniem 
ilości?
23. Część nr 6 poz. 14, 15.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra z opatrunkiem o dł. 1m z odpowiednim 
przeliczeniem ilości?
24. Część nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o dł. ≥240mm?
25. Część nr 10 poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu ≥0,10, na 
mankiecie ≥0,06, na dłoni ≥0,09mm?
26. Część nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe w rozm. L o szer.110 +/-10mm?
27. Część nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer.80 +/-10mm?
28. Część nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer.110 +/-10mm?
29. Część nr 10 poz. 1-3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu ≥0,10, na 
dłoni ≥0,09mm?
30. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe w rozm. 7,0-8,0 o dł. ≥270mm i w  
rozm. 8,5 o dł. ≥280mm?
31. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe o szer. w rozm. 7,0 – 89 +/- 5mm,  
w rozm.7,5 – 95 +/-5mm, w rozm.8,0 – 102 +/- 6mm, w rozm. 8,5 – 108 +/- 6mm?
32. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe o grubości ścianki na mankiecie 
≥0,14 +/-0,02mm?
33. Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony?
34. Czy Zamawiający poprzez określenie terminów w umowie rozumie dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli robocze, to czy przez 
termin dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §3 ust. 4 pkt 1 słowa „ opóźnienia” słowem „zwłoki”?
36.  Czy w przypadku wstrzymania produkcji  lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości  
dostarczenia  zamiennika  w  cenie  przetargowej  lub  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  tego  produktu  z  umowy  bez  konieczności  
ponoszenia kary przez Wykonawcę?
37. Czy Zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuści zmianę ceny brutto, uwzględniając nową stawkę – cena 
netto pozostanie niezmienna?
38. Z uwagi na zalecenia jakie stawia  Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz Wytyczne Europejskie co do 
procedur  postępowania  w masowych krwotokach pourazowych i okołooperacyjnych, proszę o doprecyzowanie, czy należy 
zaoferować w części nr 1, pozycja 78  koloid który posiada osmolalność zbliżoną do osmolalności osocza , odpowiedni układ 
buforujący oraz  w swoim składzie zawiera jony wapnia?.
39. Czy  w części nr 1 pozycja nr 78,  Hydroksyetyloskrobia 6% 500ml, należy zaoferować  preparat o osmolalności zbliżonej do 
osmolalności osocza, norma  290 – 300 mOsm/l ?.
40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części  nr 1  pozycja 32 preparat równoważny pod   względem zastosowania 
klinicznego Lignocainum  2%  20ml w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie,  plastikowych ampułkach 
w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.
41. Część 10 poz.1-3. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 1-3 rękawic nitrylowych o długościach zgodnych z obowiązująca 
normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
42. Część 10 poz.4. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o długościach zgodnych z 
obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
43. Część 10  poz.4. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4  rękawic diagnostycznych pudrowanych o grubości palca 0,12-
0,13mm. 
44. Część 10  poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o długościach zgodnych z 
obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 280mm. 
45. Część 10  poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o grubości mankietu 0,16-
0,17mm. 
46. Część 10  poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o szerokości dla rozmiaru 7,5 - 
97mm +/- 2mm oraz 8,5-112mm+/-2mm.
47. Część 10  poz. 5 Prosimy o dopuszczenie w części X  poz. 5 rękawiczek sterylnych bezpudrowych  o grubości palca 0,22-
0,23mm , dłoni 0,21-0,22mm, mankietu 0,17-0,18mm,długości min.290mm oraz  szerokości dla rozmiarów: rozmiaru 7,5 -  97mm 
+/- 2mm oraz 8,5-112mm+/-2mm.
48. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się  
takie informacje jak nr serii i data ważności ?
49. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,  
które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie  
produktach ?
50. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi  
środkami transportu,  czyli  autami  wyposażonymi  w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi  możliwość  ogrzewania  lub  



chłodzenia przewożonego asortymentu ?
51. dotyczy SIWZ.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 
udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej  
zgodny przez Zamawiającego. 
52. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy 
czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?
53. Część 3, poz. 4-7. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 10 ml?
54. Część 3, poz. 8-9. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni zmrożonej?
55. Część 3, poz. 16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 16, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów,   wymaga 
zaoferowania igieł w rozmiarze i 1,2  o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długo ścięte?  
Igły krótko ścięte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego 
leku. Igły długo ścięte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji   i 
ewakuacji ropni.
56. Część 3, poz. 16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 16, wymaga, aby igły w rozmiarze 1,2 posiadały oznakowanie  
rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?
57. Część 3, poz. 12-16.  Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 12-16, wymaga zaoferowania igieł jednego producenta 
oznakowanych  w  zależności  od  rozmiaru  numerem  katalogowym?  (łatwa  identyfikacja  produktu  w  przypadku  ewentualnego  
incydentu, czy wycofania).
58. Część 3, poz. 30. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 24G z przepływem 23 ml/min?
59. Część 3, poz. 31. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min?
60. Część 3, poz. 32. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 65 ml/min?
61. Część 3, poz. 33. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 18G 1,3x45mm, przepływ 95 ml/min?
62. Część 3, poz. 34. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 17G 1,5x45mm, przepływ 142 ml/min?
63. Część 3, poz. 35. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 16G 1,7x45mm, przepływ 200 ml/min?
64. Część 3, poz. 30-35. Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym?
65. Część 3, poz. 36. Czy Zamawiający dopuści rozmiar zgłębnika żołądkowego Ch24 bez zatyczki, gdyż z naszej wiedzy wynika,  
iż taki rozmiar nie występuje na rynku medycznym z zatyczką?
66. Część 3, poz. 56. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210?
67. Część 3, poz. 57-58. Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające wyczuwalny i optyczny indykator bez wskazania 
na typ connecta?
68. Część 3, poz. 62. Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń o rozmiarze 3F jednokanałowy, gdyż z naszej 
wiedzy wynika, iż nie istnieje tak mały rozmiar dwuświatłowy?
69. Część 3, poz. 69. Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny bez wkładki chłonnej, bez zamknięcia?
70. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.
71. Część 3, poz. 72-74, 77-79, 81-87, 90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co 
umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?
72.  Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hydrożelowych w formie płatu hydrożelu wzmocnionego 
włókniną zamiast wymaganej formy półpłynnego żelu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
73.  Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunków hydrożelowych (pozycje 1-4) i stworzenie oddzielnego 
pakietu na w?w wyroby?
74.  Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 opatrunków hydrożelowych na twarz o rozmiarze 25 cm x 
25 cm zamiast wymaganych opatrunków na twarz o rozmiarze 45 cm x 20 cm?
75.  Część 6 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 
       6 mm x 38mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?.
76. Część 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm, 50x6 szt.?
77. Część 6 poz. 11, 12  Czy Zamawiający dopuści przylepce o dł. 9,14 m, spełniające pozostałe wymagania  SIWZ?.
78. Część 6 poz. 14  Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o dł. 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?.
79. Część 6 poz. 20  Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 6 cm lub 8 cm?.  
80. Część 6 poz. 21  Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 8 cm lub 10 cm?.  
81. Część 6 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca zastępującego nici chirurgiczne o wymiarze 6mm 38mm  w
      opakowaniu typu koperta zawierająca 6 pasków, w opakowaniu zbiorczym 16 kopert. Prosimy o doprecyzowanie czy
       Zamawiający wymaga ilości 3600 sztuk pasków czy 3600 kopert po 6 sztuk?.
82. Część 6 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe
       parametry bez zmian?
83. Część 6 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe
       parametry bez zmian?.
84. Część 6 poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania venflonów w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk
        z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
85. Część 6 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści  plaster z opatrunkiem 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości?
86. Część 6 poz. 17-21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17-21 rękawów opatrunkowych siatkowych o dł. 25 m w
       stanie rozciągniętym i 10m -11m w stanie swobodnego zwisu i szerokościach odpowiednio: dla  poz, 17 – 1,5cm -2,5cm,
       dla poz. 18 -  2,5cm -3,5cm, dla poz. 19 – 5cm – 6,5cm, dla poz. 20 – 5cm -6,5cm  lub 7cm-9,5cm, dla poz. 21 – 7cm-9,5cm,
87. Część 1 poz. 91,92 Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani,
      tchawicy i oskrzeli?. 
88. Część 8 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu do dezynfekcji małych i trudnodostępnych
      powierzchni, na bazie 1 propanolu z niewielkim 0,075% dodatkiem czwartorzędowych zw. amonowych z możliwością
      stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością . Aktywny wobec B, TBC, F, HIV, HBV, HCV, V (Adeno, Rota,
       Vaccinia, Noro, Polio, Papova) w op. 1l ze spryskiwaczem.



89. Część 8 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu w żelu do higienicznej i chirurgicznej
      dezynfekcji rąk , na bazie etanolu zawierający środki chroniące i pielęgnujące skórę jak pantenol, aloes, gliceryna. Preparat
       bezbarwny bez dodatku środków zapachowych spełniający normy 1500 i 12791 o spektrum działania Bakterio, prątko, grzybo i
       wirusobójcze . higieniczna dez. rąk 30sek. W wygodniejszych opakowaniach 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości
        opakowań.
90. Część 8 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni skuteczny wobec zanieczyszczeń
      organicznych. Substancja czynna – NaDCC w postaci tabletek ok. 2,72g uwalniających 1,g aktywnego chloru. Łatwo
       rozpuszczające się w wodzie. Podstawowe spektrum biobójcze w stężeniu podstawowym: B, F, V w czasie do 15 min. Z
      możliwością poszerzenia o Tbc i zwiększenia stężeń w zależności od potrzeby zastosowania. Łatwe dozowanie  i wykonanie
       roztworu roboczego – 1 tab. na 1,5l wody. Preparat w opakowaniu po 300tabl z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
       Uwzględniając ilość roztworu  roboczego zapotrzebowana przez Zamawiającego byłoby to 56 opakowania z zaokrągleniem do
       pełnych opakowań.
91. Część 8 poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów
      medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający diaminę kokos propylenu, możliwość zastosowania w myjkach
       ultradźwiękowych o bardzo dużej tolerancji materiałowej Skuteczność preparatu potwierdzona badaniami na : B, F, Tbc, HBV,
       HCV,   w czasie do 15 min w stężeniu 2%.
92. Część 8 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekującego, gotowego do użycia w postaci
       piany, nie wytwarzający mgły aerozolowej, zawierający  1-propanol (17%) i czwartorzędowe związki amoniowe, nie wymaga
      spłukiwania, wydajność w zależności od sposobu użycia 70- 100m2 . Działający na B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, ptasia
      grypa) w krótszym czasie działania niż wymagany w SIWZ – do 3 min. Możliwość stosowania do inkubatorów, do delikatnych
      powierzchni jak głowice USG, w opakowaniach 750ml.
93. Część 8 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekującego do powierzchni  w tym wyrobów
      medycznych ,  w postaci delikatnej pianki, na bazie nadtlenku wodoru, gotowy do użycia, nie wytwarzający mgły aerozolowej.
      Działanie w 15 minut na bakterie, grzyby, wirusy, prątki.bardzo dobre właściwości myjące. Wydajność z 1 op ok. 100m2  w
     opakowaniach 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
94. Część 8 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i
      wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Nie zawiera chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych
      fenolu. Nie wymagający spłukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności
      pacjentów i noworodków oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania B, F, pleśnie, MRSA, Tbc, V
       (HCV) w czasie 15 min w stężeniu 0,25% lub szersze spektrum B, F, pleśnie, MRSA, Tbc, V (HCV, HBV, HIV , Rota) w czasie
      15 min w stężeniu 0,5% w opakowaniu 1l z dozownikiem.
95. Część 8 poz. 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia  preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów
       medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie n-propanolu i IV rzędowych związków amoniowych o
       szerokim spektrum działania: bakterie (włącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV oraz Vaccinia, Rota, Adeno,
       Noro) do 1 min.. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności pacjentów przez
      przetarcie lub spryskanie. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.
96. Część 8 poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjno-myjących  do powierzchni wrażliwych na
      działanie alkoholi, inkubatorów, głowic USG. Spektrum w 1 minutę B, F, HIV, HCV, Rota Herpes wirusy grypy) w
      opakowaniach po100szt wym. 13 x 20cm z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
97. Część 8 poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjno-myjących  do powierzchni wrażliwych na
     działanie alkoholi, inkubatorów, głowic USG. Spektrum w 1 minutę B, F, HIV, HCV, HBV, Noro  lub szersze spektrum B, F,
      Tbc, HIV, HCV,HBV, Noro w 15 min z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio w opakowaniach po125szt z
       odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, wymiar chusteczki 13 x 22cm.
98. Część 8 poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie nadwęglanu sodu .
      Bez konieczności stosowania aktywatora. Skuteczność bójcza : B, F, Tbc, V w czasie 5 min i stęż. 1% lub B, F, Tbc, V, spory w
      10 min w stęż 2%, w opakowaniach 1kg.
99. Część 8 poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu do dezynfekcji małych i trudnodostępnych
       powierzchni, na bazie 1 propanolu z niewielkim 0,075% dodatkiem czwartorzędowych zw. amonowych z możliwością
       stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością . Aktywny wobec B, TBC, F, HIV, HBV, HCV, V (Adeno, Rota,
       Vaccinia, Noro, Polio, Papova) w op. 1l ze spryskiwaczem.
100.  W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego innej wielkości opakowania jeśli z przeliczenia ilości wyjdzie ułamkowa
         liczba opakowań, to czy należy  wycenić dokładnie taką ilość jaka wyjdzie z przeliczenia (zaokrąglając do dwóch miejsc po
         przecinku) czy też zaokrąglić do pełnych opakowań  zgodnie z zasadami matematyki.
101. Część 8 poz. 1 Czy  Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu i
         propanolu, nie zawierający innych substancji aktywnych, niedrażniący, o delikatnym cytrynowym zapachu.  Aktywny wobec
          B (w tym MRSA), Tbc, F, HIV, HBV, HCV, V (adeno, rota, noro, Vaccinia). Spełniający pozostałe wymagania zawarte w
          SIWZ?
102. Część 8 poz. 10  Czy  Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na
         bazie amin i QAV, nie zawierający aktywnego chlor, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu. Spektrum i czas działania – B, F,
          HIV, HCV, HBV w czasie 15 minut w stężeniu 0,25%, Tbc – 0,5% w 30 minut lub 2% w 15 minut. Jako roztwór roboczy, nie
          wykazuje właściwości żrących. Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
103. Część 8 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, z możliwością zastosowania do
        dezynfekcji powierzchni, na bazie nadwęglanu sodu. Skuteczność bójcza: B (MRSA), F, Tbc, V (Vaccinia, HBV, HIV, BVDV,
         HCV, adeno, polio), S w stężeniu 2% w czasie 10 minut lub 1% w czasie do 60 minut. Preparat osiąga pełne spektrum bez
         stosowania aktywatora. Opakowanie 1 kg?.
104. Część 10 poz. 1,2,3  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowy6ch o grubości pojedynczej ścianki na : palcu
         0,13 mm +/- 0,03 mm, na dłoni 0,11 mm +/- 0,03 mm, na mankiecie 0,09 mm +/- 0,03 mm?. Pozostałe parametry nie ulegają
         zmianom.



105. Część 16 poz. 5  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy
         160x210cm i prześcieradła 150x210cm?.
106. Część 10 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej odporności na
        ścieranie i przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm; L – 110+/-10mm, grubości
        pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni 0,07mm +/- 0,01mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w
       opakowaniach po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem? 
107. Część 10 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości tiuramów, co ma być
        potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?.
108. Część 10 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych zarejestrowanych podwójnie tj. jako
        wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III?
109. Część 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm, szerokości 
         S- 84mm +/- 3mm; M-.94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm; 
         na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?
110. Część 10 poz. 5  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości  minimum 280mm,
        szerokości: 7,0- szer. 89mm +/- 6mm; 7,5- szer. 95mm +/- 6mm; 8,0- szer. 102mm +/- 6mm; 8,5- szer. 108mm +/- 6mm; o
        grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,17mm; na dłoni 0,12mm; na mankiecie 0,10mm +/- 0,03mm?
111. Część 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie zmrożonej?
112. Część 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o długości 600mm?
113. Część 3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami wzmacniającymi
        oraz odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów? 
114. Część 3 poz. 4,5,6,7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne
        opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe? 
115. Część 3 poz. 8,9  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów?
116. Część 3 poz. 21 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka Guedel’a nie zawierała ftalanów?
117. Część 3 poz. 22  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 2ml z tłokiem w kolorze
         niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
118. Część 3 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 5ml z tłokiem w kolorze
         niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
119. Część 3 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 10ml z tłokiem w kolorze
         niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
120. Część 3 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml z tłokiem w kolorze
        niebieskim w opakowaniach x 50 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.
121. Część 3 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami bocznymi? Pozostałe
        parametry bez zmian.
122. Część 3 poz. 54 Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57x34mm
         pakowane po 50 sztuk?
123. Część 3 poz. 55 Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 30x24mm?
124. Część 3 poz. 62 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F zamiast 3F?
        Prośbę swą motywujemy faktem, iż na rynku medycznym nie występuje zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w
        rozmiarze 3F.
125. Część 3 poz. 71 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z
         pneumatycznego mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu
         tlenowego, zamykana w plastikowym etui?
126. Część 3 poz. 81,82 Czy  Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w
        dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji, czy też bez uchwytu?
127. Część 3 poz. 82 Czy w pozycji 82 nie nastąpiła pomyłka, gdyż Zamawiający podał rozmiar maski dla dorosłych a oczekuje
        zestawu resuscytacyjnego dla dzieci?
128. Część 10 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniach a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem
         zamawianych ilości?.
129. Część 1 poz. 102 Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów równoważne z podanymi w SIWZ, spełniające
         normy ISO oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, znane i polecane na rynku. Glukometr posiada funkcje
         automatycznego wyrzutu paska po badaniu, co podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy osób wykonujących badanie.
         Zapewniamy przeszkolenie personelu zamawiającego oraz serwis poprzetargowy (walidacja). Jednocześnie prosimy o podanie
         ilości glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które będą zawarte w cenie pakietu na paski. Dopuszczenie naszych pasków
         pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo, a Zamawiającemu na oszczędności finansowe.
130. Część 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o następujących parametrach: (rozmiar /długość w
         mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie  w mm ): S-241-85; M-241-95; L – 241 – 105; Grubość ścianki: na palcu 
         0,14 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03 mm; na dłoni 0,12 mm - +/- 0,02mm?
131. Część 10 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści  rękawice nitrylowe bezpudrowe o następujących parametrach: (rozmiar
        /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie  w mm ): S-244-82; M-247-94; L – 248 – 105; Grubość ścianki: 
        na palcu 0,13 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08 mm - +/- 0,02 mm; na dłoni 0,10 mm - +/- 0,03mm?
132. Część 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści  rękawice sterylne lateksowe pudrowane o następujących parametrach: (rozmiar
        /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie  w mm ): 7,0 – 285 -92; 7,5 – 286 -97; 8,0 – 286– 103; 8,5 – 287 –
        107; Grubość ścianki: na palcu 0,22 mm- +/- 0,01mm; na mankiecie 0,16 mm - +/- 0,01 mm; na dłoni 0,21 mm - +/- 0,01mm?

Odpowiedzi

Ad. 1 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 20 ampuł., z odpowiednim przeliczeniem ilości.



Ad. 2 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 50 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Ad. 3 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu fiolka.
Ad. 4 Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe bezpudrowe o zaproponowanych parametrach.
Ad. 5 Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o zaproponowanych parametrach.
Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane o zaproponowanych parametrach.
Ad. 7 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 8 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 9 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 10 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 11 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 12 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 13 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 14 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 15 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 16 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 17 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 18 Ułamkową ilość opakowań, należy wycenić zgodnie z zasadami matematyki.
Ad. 19 Zamawiający dopuszcza chusty bawełniane i wiskozowe.
Ad. 20 Tak, Zamawiający wymaga zaoferowanie ligniny bielonej.
Ad. 21 Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oba arkusze o zaproponowanych wymiarach z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Ad. 22  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przylepiec o dł. 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Ad. 23  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania plastr z opatrunkiem o dł. 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Ad. 24  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe o dł. ≥240mm.
Ad. 25 Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe o gr. ścianki na palcu ≥0,10, na mankiecie ≥0,06, na dłoni ≥0,09mm.
Ad. 26  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe w rozm. L o szer.110 +/-10mm.
Ad. 27  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer.80 +/-10mm.
Ad. 28 Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer.110 +/-10mm.
Ad. 29 Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu ≥0,10, na dłoni ≥0,09mm.
Ad. 30 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne lateksowe w rozm. 7,0-8,0 o dł. ≥270mm i w rozm. 8,5 o dł. ≥280mm.
Ad. 31 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne lateksowe o szer. w rozm. 7,0 – 89 +/- 5mm, w rozm.7,5 – 95 +/-5mm, w
             rozm.8,0 – 102 +/- 6mm, w rozm. 8,5 – 108 +/- 6mm?
Ad. 32 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne lateksowe o grubości ścianki na mankiecie ≥0,14 +/-0,02mm.
Ad. 33 W  SIWZ zostały podane przybliżone ilości zrealizowane w latach poprzednich.
Ad. 34 Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia ma 72 godz, więc Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy tak,
             aby Wykonawca mógł go dostarczyć od poniedziałku do piątku.
Ad. 35 Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.
Ad. 36 Wykonawca w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy ma wcześniej zabezpieczyć
             ilości wskazane w umowie.
Ad. 37 W przypadku zmiany stawki podatku Vat Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto – mówi o tym projekt umowy.
Ad. 38 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
Ad. 39 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
Ad. 40 Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat w 20ml bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na
             rozbicie,  plastikowych ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu.
Ad. 41 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice nitrylowe o dł. zgodnych z obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
Ad. 42 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice pudrowane  o dł. zgodnych z obowiązująca normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm. 
Ad. 43  Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice diagnostyczne pudrowane o grubości palca 0,12-0,13mm. 
Ad. 44  Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne pudrowane o długościach zgodnych z obowiązująca normą PN-EN 455:2
              tj. min. 280mm. 
Ad. 45  Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne pudrowane o grubości mankietu 0,16-0,17mm. 
Ad. 46 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne pudrowane o szerokości dla rozmiaru 7,5 -  97mm +/- 2mm oraz 
              8,5-112mm+/-2mm.
Ad. 47 Tak, Zamawiający dopuszcza  rękawice sterylne bezpudrowe o zaproponowanych wymiarach jak w pytaniu.
Ad. 48  Tak, Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie
             informacje jak nr serii i data ważności. 
Ad. 49 Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, Wykonawca na
            potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu może dołączyć zezwolenie.
Ad. 50 Tak, Zamawiający wymaga , aby produkty lecznicze, które wymagają przewożenia w odpowiednich temperaturach były
            dostarczane odpowiednimi ,środkami transportu.
Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na zmianę cen u
            producenta, Wykonawca podpisując umowę zna ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego winien te ilości zabezpieczyć
            po cenach wskazanych w ofercie.
Ad. 52 Jak w odpowiedzi nr 37.
Ad. 53 Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki Foleya z balonem 10 ml.
Ad. 54 Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki  Nelatona o powierzchni zmrożonej.
Ad. 55 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 56 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 57 Zamawiający nie wymaga  zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych numerem katalogowym.
Ad. 58 Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 24G z przepływem 23 ml/min.



Ad. 59 Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min.
Ad. 60  Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 65 ml/min.
Ad. 61 Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 18G 1,3x45mm, przepływ 95 ml/min.
Ad. 62 Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 17G 1,5x45mm, przepływ 142 ml/min
Ad. 63 Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 16G 1,7x45mm, przepływ 200 ml/min
Ad. 64 Tak, Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym.
Ad. 65 Tak, Zamawiający dopuści rozmiar zgłębnika żołądkowego Ch24 bez zatyczki.
Ad. 66  Zamawiający nie dopuści  rozmiar 160x210.
Ad. 67 Tak, Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające wyczuwalny i optyczny indykator bez wskazania na typ connecta.
Ad. 68 Tak, Zamawiający dopuści  zestaw do kaniulacji dużych naczyń o rozmiarze 3F jednokanałowy.
Ad. 69 Zamawiający nie dopuści torby na wymiociny bez wkładki chłonnej i bez zamknięcia.
Ad. 70 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu.
Ad. 71 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu.
Ad. 72 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 73 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 74 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 75 Tak, Zamawiający dopuści  zaoferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm. Pozostałe
             parametry zgodne z SIWZ.
Ad. 76 Tak, Zamawiający dopuści  zaoferowanie  przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm, 50x6 szt
Ad. 77 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o dł. 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości,  spełniające pozostałe
             wymagania  SIWZ.
Ad. 78  Tak, Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o dł. 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Ad. 79  Tak, Zamawiający dopuści  rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 6 cm lub 8 cm.
Ad. 80  Tak, Zamawiający dopuści  rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 8 cm lub 10 cm.
Ad. 81 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 82  Jak w odpowiedzi nr 77.
Ad. 83 Jak w odpowiedzi nr 77.
Ad. 84  Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  plastry do mocowania venflonów w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk
              z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Ad. 85 Tak, Zamawiający dopuszcza plaster z opatrunkiem 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Ad. 86 Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy opatrunkowe siatkowych o dł. 25 m w stanie rozciągniętym i 10m -11m w stanie
             swobodnego zwisu i szerokościach odpowiednio: dla  poz, 17 – 1,5cm -2,5cm,  dla poz. 18 -  2,5cm -3,5cm, 
             dla poz. 19 – 5cm – 6,5cm, dla poz. 20 – 5cm -6,5cm  lub 7cm-9,5cm, dla poz. 21 – 7cm-9,5cm.
Ad. 87 Zamawiający nie wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli.  
Ad. 88 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 89 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 90 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 91 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 92 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 93 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 94 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 95 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 96 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 97 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 98 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 99 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 100 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 101 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 102 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 103 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 104 Tak, Zamawiający dopuści  zaoferowanie rękawic nitrylowy6ch o grubości pojedynczej ścianki na : palcu 0,13 mm 
              +/- 0,03 mm, na dłoni 0,11 mm +/- 0,03 mm, na mankiecie 0,09 mm +/- 0,03 mm?. Pozostałe parametry nie ulegają
               zmianom.
Ad. 105 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy 160x210cm i
               prześcieradła 150x210cm?.
Ad. 106  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej odporności na ścieranie i
               przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm; L – 110+/-10mm, grubości
               pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni 0,07mm +/- 0,01mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w
               opakowaniach po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem. 
Ad. 107  Tak, Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości tiuramów, co ma być  potwierdzone
                 badaniami z jednostki niezależnej.
Ad. 108  Tak, Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych zarejestrowanych podwójnie tj. jako wyrób medyczny
                oraz środek ochrony osobistej kategorii III.
Ad. 109  Tak, Zamawiający dopuści  zaoferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm, szerokości S- 84mm
                +/- 3mm; M-.94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm; 
                na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?



Ad. 110 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości  minimum 280mm,
              szerokości: 7,0- szer. 89mm +/- 6mm; 7,5- szer. 95mm +/- 6mm; 8,0- szer. 102mm +/- 6mm; 8,5- szer. 108mm +/- 6mm; o
              grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,17mm; na dłoni 0,12mm; na mankiecie 0,10mm +/- 0,03mm?
Ad. 111 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie zmrożonej.
Ad. 112 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o długości 600mm.
Ad. 113 Tak, Zamawiający dopuści  zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami wzmacniającymi oraz 
               odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów.
Ad. 114  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i
               zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe. 
Ad. 115 Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów.
Ad. 116  Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka Guedel’a nie zawierała ftalanów.
Ad. 117 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 2ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe
                parametry bez zmian.
Ad. 118 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 5ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe
                parametry bez zmian.
Ad. 119  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj.10ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe
                parametry bez zmian.
Ad. 120 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml z tłokiem w kolorze niebieskim w
                opakowaniach x 50 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.
Ad. 121  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami bocznymi. Pozostałe
               parametry bez zmian.
Ad. 122  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod piankowych z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach
               57x34mm pakowane po 50 sztuk.
Ad. 123 Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod piankowych z formułą hydrożelu stałego, owalne o wym. 30x24mm.
Ad. 124  Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F.
Ad. 125  Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z pneumatycznego mankietu
               uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu  tlenowego, zamykana
               w plastikowym etui.
Ad. 126  Tak, Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w dodatkowy uchwyt.
Ad. 127 Zamawiający oczekuje masek uniwersalnych 0/3.
Ad. 128 Zamawiający nie dopuści rękawic nitrylowych w opakowaniach a' 200 szt.
Ad. 129 Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
Ad. 130 Tak, Zamawiający dopuści  rękawice lateksowe pudrowane o parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/
              dopuszczalne odchylenie  w mm ): S-241-85; M-241-95; L – 241 – 105; Grubość ścianki: na palcu  0,14 mm- +/- 0,03mm;
               na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03 mm; na dłoni 0,12 mm - +/- 0,02mm.
Ad. 131 Tak, Zamawiający dopuści  rękawice nitrylowe bezpudrowe o parametrach: (rozmiar/długość w mm/ szerokość w mm/
              dopuszczalne odchylenie  w mm ): S-244-82; M-247-94; L – 248 – 105; Grubość ścianki: na palcu 0,13 mm- +/- 0,03mm;
               na mankiecie 0,08 mm - +/- 0,02 mm; na dłoni 0,10 mm - +/- 0,03mm.
Ad. 132  Tak, Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe pudrowane o parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w
                mm/ dopuszczalne odchylenie  w mm ): 7,0 – 285 -92; 7,5 – 286 -97; 8,0 – 286– 103; 8,5 – 287 – 107; Grubość ścianki:
                na palcu 0,22 mm- +/- 0,01mm; na mankiecie 0,16 mm - +/- 0,01 mm; na dłoni 0,21 mm - +/- 0,01mm.

ZATWIERDZIŁ
      Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        


	WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  
	SP ZOZ W LUBLINIE

