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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania
część IV

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do SP ZOZ w Słupcy.

1. Pakiet nr 42 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków- łyżeczki z pojedynczym okienkiem, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 42 poz. 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków z łyżkami owalnymi, o długości
narzędzia 1200, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający  dopuści  pieluchomajtki  wykonane  z  oddychającego  materiału  –  elastycznego  laminatu  i
włókniny na całym obwodzie pieluchomajtki zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym
obwodzie zamiast ściągaczy taliowych?
Jeden ściągacz taliowy nie gwarantuje elastyczności na całym obwodzie pieluchomajtek, co skutkuje komfortem
pacjenta i ochroną jak przy pieluchomajtkach bez ściągaczy taliowych. Natomiast w pieluchomajtkach wyższej
klasy dwa ściągacze taliowe wraz z elastycznymi przylepcorzepami tworzą System dopasowania Flexi 360°,
który zapewnia pełen komfort dla pacjenta i bezpieczeństwo.
Dlatego zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu ściągacza lub wprowadzenie wymogu pieluchomajtek
posiadających co najmniej dwa ściągacze taliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wprowadzi w formularzu cenowym podział na dwie pozycje – rozmiar L i XL – zgodnie z
odpowiedzią na pytanie nr 37 z części II z dnia 06.05.2020?
Odp. Zamawiający wprowadził podział na dwie pozycje w formularzu cenowym.

5. Pakiet nr 32 poz 21:
Zamawiający nie wyraził zgody na wydzielenie pozycji 21 do osobnego pakietu, dlatego jako jedyny dystrybutor
prosimy o informacje czy w pozycji 21 Zamawiający oczekuje membrany nebulizatora wraz z złączem T ze
zdjęcia.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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6.  Uprzejmie prosimy o wydzielenie  z  pakietu 26 pozycji  1-6.  Umożliwi  to  złożenie  korzystniejszej  oferty
cenowej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Zamawiający uzupełnia ilość asortymentu w pakiecie 5 poz. 9 – 50 szt.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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