
Bank Pekao S.A. O/Zamość - konto nr: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945   NIP 922-26-93-037  Regon  951217536 

Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN  Numer KRS: 0000219506 

 

 

 

 

                                                                                                                       
         Zamość 2018-04-19 
  

Do  Wszystkich Wykonawców 
 
 
   
Dot: Przetargu nieograniczonego nr 4/PN/18  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w 
związku z pytaniami  dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający 
przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami. 
 

Pytanie 1  Dotyczy Zadanie nr 16, poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści rękawy o przepuszczalności powietrza (1,47kPa) nie mniejszej niż 11,4 
µm/Pa*s, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 
kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m oraz pięciowarstwowej folii (wliczając warstwę 
kleju)? 
Odpowiedź: Dopuszczamy 

  
Pytanie 2  Dotyczy Zadanie nr 16, poz. 8-11 
Czy Zamawiający dopuści papier o zawartości chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartości 
siarczanów nie więcej niż 0,25% oraz wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku 
walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m? 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 
Pytanie 3 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4: 
Uprzejmie prosimy o zmianę kary umownej na „…10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy….” 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.            
 
Pytanie 4  Dotyczy: zadanie 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 1 będzie wymagał zestawu kompatybilnego z 

automatycznym wstrzykiwaczem Nemoto Dual Shot Alpha, składającego się z:  

2 x strzykawka o pojemności 200ml, 1 x łącznik Y o dł. 150cm, 2 x ostrze typu spike? 

Nadmienimy, że w identyczny sposób są kompletowane oryginalne zestawy marki Nemoto 

przeznaczone Nemoto Dual Shot Alpha.  

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

 

Pytanie 5 Dotyczy: zadanie 13, pozycja 2 

Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 2 dopuści jednorazowe, sterylne złącze niskiego ciśnienia o 

długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 300 PSI z trójnikiem typu „Y” wyposażonym w 

zaworek antyzwrotny oraz wpełni kompatybilny z wkładami do Nemoto Dual Shot Alpha? 

Według naszej najlepszej wiedzy limit ciśnienia roboczego do 300 PSI jest w zupełności wystarczający 

podczas wykonywanych procedur tomografii komputerowej.  

Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom złożenie korzystniejszej oferty cenowej, 

oraz jakościowej aniżeli w przypadku w/w ograniczenia. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem 

zgody jest także fakt, iż sam producent posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oferuje wyroby 

medyczne w postaci oryginalnych wkładów Nemoto z limitem ciśnienia roboczego 300PSI.   

Odpowiedź: Dopuszczamy. 
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