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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika 
    
Nr sprawy: NOZ – 08/11

Dotyczy:  Dostawa  leków, materiałów opatrunkowych, środków medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie
                       przy ul. Spadochroniarzy 8.      

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz. VI poz. 7, 8, 9, - Czy dla ochrony przed zabrudzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa stosowania należy zaoferować
    opaski pakowane pojedynczo z nazwą produktu i producenta na opakowaniu ?. 
2. Dot. Cz. VI poz. 10, - Czy można zaoferować przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarach 6mm x 38 mm?.
3. Dot. Cz. VI poz. 11 i 12, - Czy można zaoferować przylepce w odcinkach po 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
    ilości?.
4. Czy wartość brutto należy obliczać zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05. 2005  r. tj. cena jednostkowa
    netto x ilość = wartość netto + podatek VAT,  czy iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto?.
5. Dot. Cz. XV poz. 5, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kpl pościeli składającego się z poszewki 70x80 cm, poszwy
    160x210 cm i prześcieradła 150x210 cm?.
6. Dot. Cz. IX poz. 5, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o większej grubości na mankiecie tj. 0,16 mm?.
7. Dot. Cz. IX poz. 5, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic 7,5 o szerokości 98 mm?.
8. Dot. Cz. III poz. 2, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie
    zmrożonej ?.
9. Dot. Cz. III poz. 2, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o dł. 600 mm?.
10. Dot. Cz. III poz. 3, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami
      wzmacniającymi oraz odstąpi od wymogu , aby cewnik nie zawierał ftalanów?. 
11. Dot. Cz. III poz. 4, 5, 6, 7, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne
      opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe?.
12. Dot. Cz. III poz. 4, 5, 6, 7, - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya z balonem 5-10 ml, lub 30-50 ml?.
13. Dot. Cz. III poz. 8, 9, - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik nie zawierał ftalanów?.  
14. Dot. Cz. III poz. 21, - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby  rurka Guedela nie zawierała  ftalanów?. 
15. Dot. Cz. III poz. 22, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 2 ml z tłokiem w kolorze
      niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 2,5 ml?.
16. Dot. Cz. III poz. 23, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 5 ml z tłokiem w kolorze
      niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 5,6 ml?.
17. Dot. Cz. III poz. 24, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 10 ml z tłokiem w kolorze
      niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą?.
18. Dot. Cz. III poz. 27, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20 ml z tłokiem w kolorze
      niebieskim, z ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 23 ml?.
19. Dot. Cz. III poz. 36, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z PCV który przez odpowiedni
      stopień twardości jest odporny na załamania i skręcenie się, jałowego, bez wkładek redukcyjnych Luer oraz zatyczki, ze
      znacznikiem głębokości i dwoma otworami bocznymi?.
20. Dot. Cz. III poz. 36, - W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. 19 prosimy, aby Zamawiający  dopuścił w cz. III poz. 36
      zaoferowanie zgłębnika żołądkowego CH 24  z PCV bez wkładek redukcyjnych Luer oraz zatyczki, ze znacznikiem głębokości i
      dwoma otworami bocznymi?. Zgłębniki o parametrach wymaganych przez Zamawiającego są dostępne na rynku medycznym w
      rozmiarach od CH 6 do CH 22.
21. Dot. Cz. III poz. 54, - Czy Zamawiający  dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 
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      48 x 34 mm pakowane po 50 szt.?.
22. Dot. Cz. III poz. 55, - Czy Zamawiający  dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o średnicy 24mm?.
23. Dot. Cz. III poz. 69, - Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie worka na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml,
      wykonanego z PCV klasy medycznej, wyposażonego w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i
      treści?.
24. Dot. Cz. III poz. 71, - Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie maseczki silikonowej do wentylacji usta-usta, która składa się z
      pneumatycznego mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu
      tlenowego, zamykana w plastikowym etui?.
25. Dot. Cz. IX, - Czy Zamawiający  dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o parametrach?:
      - rozmiar - S, dł.-240 mm szer. 84 +/-3 grr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
      - rozmiar - M, dł.-240 mm szer. 94 +/-3 grr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
      - rozmiar - L, dł.-240 mm szer. 105 +/-3 grr na palcach 0,12 +/- 0,03, gr. na dłoni 0,11 +/_ 0,03, gr. na mankiecie 0,08 +/- 0,01,
26. Dot. Cz. IX, - Czy Zamawiający  dopuści rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane o parametrach?:
      - rozmiar – 7,0, dł.-270 mm szer. 89 +/-5 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 7,5, dł.-270 mm szer. 95 +/-5 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 8,0, dł.-270 mm szer. 102 +/-6 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
      - rozmiar – 8,5, dł.-280 mm szer. 108 +/-6 grr na palcach 0,17, gr. na dłoni 0,12 , gr. na mankiecie 0,10,
27.  Dot. Cz. VII poz. 2, - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania opatrunki na większe oparzenia kontaktowe, dłoń, stopa o
       rozmiarze 10 cm x 40 cm?.
28. Dot. Cz. VII poz. 3, - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz dla dzieci o rozmiarze 46 cm x 20 cm?.
29. Dot. Cz. VII poz. 4, - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz dla dorosłych o rozm 30,5 cm x 40,5 cm?.
30. Dot. Cz. VII poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz o rozmiarze 30 cm x 40 cm?.
31. Czy Zamawiający dopuści wycenę leków w innych niż wymienione w SIWZ opakowaniach po przeliczeniu ilości podanych w
      specyfikacji?. Jeśli tak, proszę o informację jak należy przeliczyć ilości opakowań: zaokrąglając do pełnych opakowań w górę
      czy też pozostawiając np. 2 miejsca po przecinku?.
32. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na leki równoważne – tożsame składem chemicznym i działaniem do leków
      wskazanych w SIWZ?.
33. Dot. Cz. VIII poz. 13 i 17, - Czy Zamawiający  dopuści chusteczki do dezynfekcji skóry i małych powierzchni x 100 z niewielką
      ilością 1-propanolu (1g) i etanolu (0,32 g)?.
34. Dot. § 3 ust. 3 proj. umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się
     dostarczać przedmiot umowy w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od  daty złożenia zamówienia, własnym środkiem
      transportu i na własny koszt – loco siedziba Zamawiającego(w dni powszednie w godz. 8:00 do 13:00  ul. Spadochroniarzy 8
      piętro I z możliwością dostawy do filii terenowych w Łęcznej Świdniku i Kraśniku)”?.
35. Dot. § 3 ust. 4.1 proj. umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu umowy na: „naliczenie kar umownych w
      wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub”?,
36. Dot. § 4 ust. 3 proj. umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu umowy na:

Odpowiedzi:
Ad 1 Tak, należy zaoferować opaski pakowane pojedynczo z nazwą produktu i producenta na opakowaniu.  
Ad 2 Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarach 6mm x 38 mm.
Ad 3 Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przylepce w odcinkach po 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
          ilości.
Ad 4 Wartość brutto należy wyliczyć jako iloczyn  ceny  jednostkowej netto x ilość = wartość netto + podatek  VAT.
Ad 5 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania kpl pościeli składającego się z poszewki 70x80 cm, poszwy 160x210 cm i
         prześcieradła 150x210 cm.
Ad 6 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawice o większej grubości na mankiecie tj. 0,16 mm.
Ad 7 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawice 7,5 o szerokości 98 mm.     
Ad 8 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania o powierzchni normalnej a nie zmrożonej.
Ad 9 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  cewniki do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o dł. 600 mm.
Ad 10 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki do podawania tlenu przez nos  z 6 paskami  wzmacniającymi oraz
           odstępuje  od wymogu , aby cewnik nie zawierał ftalanów.
Ad 11 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i
            zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.
Ad 12 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foleya z balonem 5-10 ml, lub 30-50 ml.
Ad 13 Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu, aby  cewnik nie zawierał ftalanów.
Ad 14 Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu, aby  rurka Guedela  nie zawierał ftalanów.
Ad 15 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  strzykawki dwuczęściowej o poj. 2 ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z
           ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 2,5 ml.
Ad 16 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  strzykawki dwuczęściowej  o poj. 5 ml z tłokiem w kolorze  niebieskim, z
           ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 5,6 ml.
Ad 17 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  strzykawki dwuczęściowej  o poj. 10 ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z
           ciemnoniebieską czytelną skalą.
Ad 18 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  strzykawki dwuczęściowej  o poj. 20 ml z tłokiem w kolorze niebieskim, z
           ciemnoniebieską czytelną skalą rozszerzoną do 23 ml..
Ad 19 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  zgłębników żołądkowych z PCV, jałowego, bez wkładek redukcyjnych Luer
           oraz zatyczki, ze znacznikiem głębokości i dwoma otworami bocznymi.
Ad 20 Zamawiający powyższe pytanie pozostawia bez odpowiedzi gdy, pozytywnie odpowiedział na pytanie nr 19.
Ad 21 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 



           48 x 34 mm pakowane po 50 szt.
Ad 22 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o średnicy 24mm.
Ad 23 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania worka na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wykonanego z PCV klasy
            medycznej, wyposażonego w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści.
Ad 24 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania maseczki silikonowej do wentylacji usta-usta, która składa się z
           pneumatycznego mankietu uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia
           przewodu tlenowego, zamykana w plastikowym etui.
Ad 25 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawiczki lateksowe pudrowane o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 26 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania  rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane o parametrach zawartych w pytaniu.
Ad 27 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki na większe oparzenia kontaktowe, dłoń, stopę o  rozmiarze 10x40 cm
Ad 28 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz dla dzieci o rozmiarze 46x20 cm, ale z odpowiednim
            przeliczeniem ceny w stosunku do powierzchni..
Ad 29 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz dla dorosłych o rozm 30,5x 40,5 cm, ale z odpowiednim
            przeliczeniem ceny w stosunku do powierzchni..
Ad 30 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunki na twarz o rozmiarze 30 x 40 cm, ale z odpowiednim przeliczeniem
           ceny w stosunku do powierzchni.
Ad 31 Tak, Zamawiający dopuści wycenę leków w innych niż wymienione w SIWZ opakowaniach po przeliczeniu ilości podanych
            w specyfikacji z tym, że przeliczenie należy dokonać do 2 miejsc po przecinku.
Ad 32 Tak, Zamawiający dopuści  do złożenia oferty na leki równoważne – tożsame składem chemicznym i działaniem do leków
           wskazanych w SIWZ.
Ad 33 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody aby chusteczki do dezynfekcji skóry zawierały nawet najmniejsze ilości alkoholi –
            zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 34 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 ust. 3 proj. umowy - zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 35 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 ust. 4.1. proj. umowy - zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 36 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 4 ust. 3 proj. umowy - zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................        
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