Bystra, dn. 16.02.2016 r.
Nr sprawy: 1/EZP/380/MAS/1/2016

Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego
użytku dla potrzeb CPiT w Bystrej
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Specjalista ds.
Pytanie nr 1
Zamówień Publicznych Pakiet 19, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o wymiarach 13 x 244 cm, z jednej strony
tel./fax (33) 499 18 10
z taśmą lepną z drugiej z kartonikiem?
Odpowiedź
zp@szpitalbystra.pl
Zamawiający dopuszcza pokrowiec na przewody o wymiarach 13x244cm z jednej strony z
taśmą lepną, z drugiej z kartonikiem
Pytanie nr 2
Pak.19, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:
skład

Il. Szt.

Rodzaj
włókniny

rozmiar

serweta z przylepcem

1

L2

240x150

serweta z przylepcem
serweta z przylepcem przylepiec na szerszym boku
taśma medyczna
serweta na stół instrum.
serweta na stolik Mayo
serwetki do rąk

1

L2

180x170

2

L2

90x75

1
1
1
2

Spunlace

50x9
190x150
145x80
40x20

włók. kom.

Serwety wchodzące w skład zestawu wykonane są z laminatu o wysokiej wytrzymałości na
zrywanie, antyelektrostatyczny, stanowi całkowitą barierę dla cieczy, zapewnia wysoką
ochronę przed czynnikami biologicznymi, dzięki delikatnej warstwie chłonnej wykazuje dobre
zdolności absorpcyjne. Gramatura: 56 g/m2. Zestaw zapakowany jest w blister.
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 3
Pak.19 poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 w
rozmiarze 75x90 cm w opakowaniu a’20 szt.?
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 4
Pak.19 poz.4:
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 w
rozmiarze 240x180 cm w opakowaniu a’1 szt.?
Odpowiedź
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Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu dwuwarstwowego
rozmiarze 240x180 cm.

o gramaturze 56g/m2 w

Pytanie nr 5
Pak.20 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny o wymiarach 220 x 90 cm wykonany z
włókniny BTBS polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 31 g/m2?
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 6
Pak. 22 poz.1:
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu TF o gramaturze 43g/m2 w rozmiarze 45x75 cm
w opakowaniu kartonowym w którym jest 115 sztuk jałowych serwet- z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu TF o gramaturze 43g/m2 , w rozmiarze 45x75 cm
w opakowaniach po 115 sztuk jałowych serwet, z przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 7
Pytania do umowy:
1.
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2.
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 15 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie
„, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie
kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową
wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. § 5 ust. 15 wzoru
umowy pozostaje również w sprzeczności z art. 552 Kodeksu cywilnego. W razie
zachowania § 5 ust. 15 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego
przepisu może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.
Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.
3.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt
lit. g) o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy;
bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy
przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to,
aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen
w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut.
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić
podpisania aneksu o zmianie umowy.

4.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe
jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć
odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są
niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź
Ad.1 Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ad.2 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zapis dotyczący zmiany cen w przypadki
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD
Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
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Pytanie nr 8
Pakiet 1, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu jednostkowym
foliowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 9
Pakiet 13, poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników o długości 1000 mm, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgłębników o długości 1000mm, pozostałe
parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 10
Pakiet 14, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co
powiększy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do uzyskania konkurencyjnych
cenowo ofert?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu
Pytanie nr 11
Pakiet nr 18, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka uniwersalnego typu beret, z
włókniny polipropylenowej, nieperforowanej o gramaturze minimum 15g/m2.
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 12
Pakiet nr 18, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 18. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co jest
korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu
Pytanie nr 13
Pakiet nr 18, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha jednorazowego, sterylnego
chirurgicznego ze wzmocnieniami, pełno barierowego z włókniny typy SMS o gramaturze 35
g/m2. Fartuch posiadający dodatkowe nieprzemakające wzmocnienia w części przedniej i na
rękawach (do łokcia) wykonane z polietyleny i polipropylenu. Gramatura wzmocnień min. 25
g/m2. Rękaw zakończony mankietem z dzianiny bawełnianej. Tylne części fartucha zachodzą
na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku. Do każdego fartucha dołączone
dwa ręczniki celulozowe o wymiarach 40 cm x 40 cm. Fartuch pakowany w opakowanie typu
folia - papier zgodny z normami EZ 13795, posiadający informacje o dacie ważności, serii w
postaci naklejek typu TAG.
Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 14
Pakiet nr 18, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego kompletu
chirurgicznego z włókniny o gramaturze min. 35 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza jednorazowy komplet chirurgiczny z włókniny o gramaturze 35g/m2,
pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 15
Pakiet nr 18, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha foliowego z polietylenu , w
rozmiarze 71x117 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza fartuchy foliowe z polietylenu w rozmiarze 71x117cm, pozostałe
parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 16
Pakiet nr 18, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie z włókniny o
gramaturze min. 30 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ochraniacze na obuwie z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2,
pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 18, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli w składzie:
poszewka 70 x 80 cm, poszwa 210 cm x 150 cm, prześcieradło 200 x 150 cm. Komplet
wykonany z włókniny o gramaturze 25 g/m2. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam
na złożenie korzystnej cenowo oferty.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza komplet pościeli w składzie: poszewka 70x80cm, poszwa
210x150cm, prześcieradło 200x150cm, wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m2
Pytanie nr 18
Pakiet nr 18, poz.11
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 18. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co jest
korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 19
Pakiet nr 18, poz.12
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 18. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co jest
korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 20
Pakiet nr 18, poz.13
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 18. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co jest
korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 21
Pakiet nr 19, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 19. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większa ilość Wykonawców, co jest
korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 22
Pakiet nr 22, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji serwety pakowanej pojedynczo, z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 390 sztuk, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza serwety pakowane pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilości,
tj. 390 sztuk, pozostałe parametry zgodne z siwz.
Pytanie nr 23
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Pakiet 36, poz. 2-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników przeźroczystych, pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników przeźroczystych
Pytanie nr 24
Pakiet nr 37, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka do mycia włosów
zawierającego szampon i odżywkę, bez konieczności spłukiwania wodą. Czepek wykonany w
70% z PET i w 30% z wiskozy.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza czepki do mycia włosów zawierające szampon i odżywkę bez
konieczności spłukiwania wodą . Czepek wykonany w 70% z PET i w 30% z wiskozy
Pytanie nr 25
Pakiet nr 37, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji myjki do mycia ciała impregnowanej
suchym mydłem. Myjka pieni się podczas kontaktu z wodą. Myjka pakowana w opakowanie
50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 4 opakowania.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza myjki do ciała impregnowane suchym mydłem, pieniące się podczas
kontaktu z wodą, pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 4
opakowania.
Pytanie nr 26
Pakiet 50, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie misek typu nerka pakowanych po 260 sztuk
wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości na 4 lub 5 opakowań, pozostałe parametry zgodnie z
SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie misek typu nerka pakowanych po 260 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 27
Pakiet 50, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie misek pakowanych po 100 sztuk wraz z
odpowiednim przeliczeniem ilości na 16 opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie misek pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Pytanie nr 28
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Wykonawcę w umówionym terminie
Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy może
dokonać zakupu zamówionych a nie dostarczonych przez Wykonawcę produktów we
własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu tych
produktów, dodatkowymi kosztami ich dostawy (np. przesyłki kurierskiej, transportu) oraz
ewentualnymi innymi dodatkowymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiającego.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
Pytanie nr 29
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 5
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
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Pytanie nr 30
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności
(wymagalności) wskazanego na fakturze.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ
Pytanie nr 31
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1a oraz 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%
oraz odpowiednio z 5% na 1%?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Kary umowne spełnia rolę dyscyplinującą
Wykonawcę. Zastrzeżenie kary w wysokości zbyt niskiej nie przyniesie zamierzonego efektu.
Pytanie nr 32
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„wystąpią zmiany publiczno-prawne (np. dot. podatku VAT) skutkujące zmianą wysokości
wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Wówczas cena netto nie ulegnie
zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 33
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego (organu założycielskiego
Zamawiającego) przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawca.
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawieniu jej w prawa
wierzyciela. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przejąć poręczenia za
jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych
umową innemu podmiotowi niż kancelarii prowadzonej przez radcę prawną lub adwokata.
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 34
Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do
należytej realizacji umowy,”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 35
Dotyczy pakietu nr 43, poz. 3, 6, 7, 8
Z uwagi na różnicę pomiędzy korkami do kanału roboczego i zaworami poszczególnych
endoskopów wymienionych pod tabelką, prosimy o dookreślenie czy korki mają być
dedykowane do endoskopów Pentax czy Olympus?
Odpowiedź
Poz. 3 i 6 endoskopy Pentax
Poz. 7 i 8 endoskopy Olympus

Pytanie nr 36
Dotyczy pakietu nr 43
Czy Zamawiający dopuści w ramach pakietu nr 43 zaoferowanie następującego asortymentu:
- w poz. 1 szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku w plastikowym tubusie o długości
120 cm i średnicy 1,8 mm; zakończona metalową atraumatyczną końcówką w kształcie
grzybka (nie kulki) szczelnie zamykającą tubę i chroniącą pobrany materiał, a także
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zapobiegającą wsuwaniu się materiału głęboko do wnętrza tuby; z plastikową rączką;
pakowane pojedynczo, sterylnie, opakowania zbiorcze po 10 szt.
- w poz. 2 Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronne,
podwyższona sztywność, śr. 2,2mm, dł. części z włosiem 20mm, śr. włosia 5mm, dł. 180cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza szczoteczkę cytologiczną jednorazowego użytku w plastikowym
tubusie o długości 120 cm i średnicy 1,8mm, zakończoną metalową atraumatyczną końcówką
w kształcie grzybka, szczelnie zamykającą tubę i chroniącą pobrany materiał, a także
zapobiegającą wsuwaniu się materiału głęboko do wnętrza tuby, z plastikową rączką,
pakowane pojedynczo, sterylnie, opakowania zbiorcze po 10 sztuk.
Zamawiający dopuszcza szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronne o
podwyższonej sztywności, średnica 2,2mm, dł. części z włosiem 20mm, śr. włosia 5mm, dł.
180cm.
Pytanie nr 37
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 pojemnika przeznaczonego do transportu
materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego
PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa
dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną
pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10,6L
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego w formalinie,
posiadający deklarację IVD, wykonany z białego PP z etykietą, szczelnie zamykaną pokrywą
na wcisk, z plombą , o poj. 10,6L
Pytanie nr 38
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika przeznaczonego do transportu
materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego
PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa
dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną
pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5,6L
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego w formalinie,
posiadający deklarację IVD, wykonany z białego PP z etykietą, szczelnie zamykaną pokrywą
na wcisk, z plombą , o poj. 5,6L
Pytanie nr 391
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 pojemnika przeznaczonego do transportu
materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego
PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa
dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną
pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3,4L
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego w formalinie,
posiadający deklarację IVD, wykonany z białego PP z etykietą, szczelnie zamykaną pokrywą
na wcisk, z plombą , o poj. 3,4L
Pytanie nr 40
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 pojemnika przeznaczonego do transportu
materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego
PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa
dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną
pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2,3L
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego w formalinie,
posiadający deklarację IVD, wykonany z białego PP z etykietą, szczelnie zamykaną pokrywą
na wcisk, z plombą , o poj. 2,3L
Pytanie nr 41
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 pojemnika przeznaczonego do transportu
materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego
PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa
dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną
pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1,2L
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemnik do transportu materiału chirurgicznego w formalinie,
posiadający deklarację IVD, wykonany z białego PP z etykietą, szczelnie zamykaną pokrywą
na wcisk, z plombą , o poj. 1,2L
W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy.
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