
Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                                        Biała 29.11.2019r.
ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała
Dział farmacji szpitalnej
tel.77, 4-388-572
e-mail: aptekabiala@wp.pl

Dotyczy:   zapytania ofertowego „Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Białej"  znak sprawy: 10/2019

Pytanie1:
Część 1 poz. 23-29
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment, grupę igieł w pakiecie.
Odpowiedź1:
Zamawiający nie wydzieli poz.23-29 do osobnego pakietu.

Pytanie2:
Część 1 poz. 33-36,43,44
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej oferty  jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź2:
Zamawiający nie wydzieli poz.33-36 i 43-44 do osobnego pakietu.

Pytanie3:
Część 1 poz.33
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotr. wlewów doż. 18G/1,2X45mm.
Odpowiedź3:
Zamawiający dopuszcza kaniule 18G/1,2x45mm.

Pytanie4:
Część 1 poz.34
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotr. wlewów doż. 20G/1,00 X32mm.
Odpowiedź4:
Zamawiający dopuszcza kaniule 20G/1,0x32mm.

Pytanie5:
Część 1 poz.35
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotr. wlewów doż. 22G/0,80 X 25mm.
Odpowiedź5:
Zamawiający dopuszcza kaniule 22G/0,8x25mm.

Pytanie6:
Część 1 poz.43
Czy Zamawiający wymaga aby trzpień wewnętrzny był położony poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź6:
Wymagania Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją poz.43.

Pytanie7:
Część 1 poz.43
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka do wenflonów pakowanym po 100szt./op. z możliwością 
przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź7:
Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane po100szt.

Pytanie8:
Część 1 poz. 68
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
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konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź8:
Zamawiający nie wydzieli poz.68 do osobnego pakietu.

Pytanie9:
Część 1 poz.68
Czy Zamawiający wymaga aby worek wyposażony był w zastawkę antyrefluksyjną zabezpieczającą przed 
powrotem moczu do cewnika?
Odpowiedź9:
Zamawiający wymaga aby worek wyposażony był w zastawkę antyrefluksyjną zabezpieczającą przed powrotem 
moczu do cewnika.

Pytanie10:
Część 1 poz. 77,78,81-82
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź10:
Zamawiający nie wydzieli  poz.77,78,81 i 82 do osobnego pakietu.

Pytanie11:
Część 1 poz.77,78
Czy Zamawiający wymaga  przedłużacza do pomp z drenem o średnicy wewnętrznej 1,2 mm?
Odpowiedź11:
Zamawiający wymaga  przedłużacza do pomp z drenem o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy końcówki
strzykawki do pomp infuzyjnych.

Pytanie12:
Część 1 poz.97-104
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź12:
Zamawiający nie wydzieli  poz.97-104 do osobnego pakietu.

Pytanie13:
Część 1 poz.98,99
Czy Zamawiający dopuści w/w strzykawki z rozszerzoną skalę tj. 10-12ml,20-22ml?
Odpowiedź13:
Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki z rozszerzoną skalę tj. 10-12ml,20-22ml.

Pytanie14:
Część 1 poz.100,101
Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer?
Odpowiedź14:
Zamawiający wymaga strzykawek 3-częściowych Luer.

Pytanie15:
Część 1 poz.100,101
Czy Zamawiający dopuści w/w strzykawki z rozszerzoną skalę :2-3ml,5-6ml?
Odpowiedź15:
Zamawiający dopuszcza  w/w strzykawki z rozszerzoną skalę :2-3ml,5-6ml.

Pytanie16:
Część 1 poz.100,101
Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki dwuczęściowej Luer widniała nazwa producenta?
Odpowiedź16:
Zamawiający nie wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki  Luer widniała nazwa producenta.

Pytanie17:
Część 1 poz.102,103
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp posiadały czytelną, niezmywalną ,podwójną skale 



pomiarową?
Odpowiedź17:
Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp posiadały czytelną, niezmywalną  skalę pomiarową.

Pytanie18:
Część 1 poz.102,103
Czy Zamawiający wymaga aby tłok w/w strzykawek do pomp posiadał podwójne uszczelnienie?
Odpowiedź18:
Zamawiający nie  wymaga aby tłok w/w strzykawek do pomp posiadał podwójne uszczelnienie.

Pytanie19:
Część 1 poz.102,103
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp inf. były wolne od lateksu i ftalanów?
Odpowiedź19:
Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp inf. były sterylne i niepirogenne.

Pytanie20:
Część 1 poz.104
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka Janeta 100ml posiadała dwustronną czarną skalę?
Odpowiedź20:
Zamawiający nie wymaga aby strzykawka Janeta 100ml posiadała dwustronną czarną skalę.

Pytanie21:
Część 1 poz.104
Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki Janeta 100ml była ścięta pod kątem 45 stopni ?
Odpowiedź21:
Zamawiający nie wymaga aby końcówka w/w strzykawki Janeta 100ml była ścięta pod kątem 45 stopni.

Pytanie22:
Część 1 poz.104
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory Luer?
Odpowiedź22:
Zamawiający nie wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory Luer.

Pytanie23:
Część 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje w pakiecie?
Odpowiedź23:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na pojedyncze pozycje. Zamawiający oczekuje 1 oferty na  cały 
pakiet zgodnie z załącznikiem nr1 specyfikacji.

Z poważaniem 
Anna Kurianowicz

kier.Działu farm.


