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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 167-402685 z dnia 28 - 08- 2020r  

W ZWIĄZKU Z OMYŁKĄ POPEŁNIONĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W „WYJAŚNIENIACH  DO SIWZ” z dnia 
18.09.2020r pytania 39, 40, 95, 96, 172 ZAMAWIAJĄCY PONIŻEJ PROSTUJE: 

JEST: 

39. Dotyczy Grupy 14 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i drenem 

o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

40. Dotyczy Grupy 14 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i 

rezerwuarem oraz drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

95. Grupa 14, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z maską i drenem o długości 210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

96. Grupa 14, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z maską, workiem i drenem o 

długości 210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

172. Grupa 9, poz. 2 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła 

biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory 

kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, 

łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister 

papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 

36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

POWINNO BYĆ: 
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o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 
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biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 
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