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Wg rozdzielnika 
 

 
Dot. postępowania na dostawę materiałów j.u. do embolizacji i chemoembolizacji guzów 
wątroby w chirurgii naczyniowej 
 (Nr procedury SPSSZ/11/D/2018) 

 
 
 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.  
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu II 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr II niżej opisanego zestawu? 
 

 Lp.  Opis wyrobu  Ilość  
1  Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm  1  
2  Serweta angiograficzna 230 x 370 cm ze wzmocnieniem w części górnej , z 4 

otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5 x 7 cm, 2 otwory 
wewnętrzne owalne 7 x 10 cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowanym  

1  

3  Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SSMMS rozm. XL, posiadający miękkie 
poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na 
rękawach, ,szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na 
rzepy  

2  

4  Osłona foliowa osłona na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu 
czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm  

2  

5  Osłona foliowa osłona na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu 
czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm  

1  

6  Miska medyczna plastikowa 250ml  1  
7  Miska medyczna plastikowa 500ml  1  
8  Gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4 x 4 x 2 cm + szpatułka 15 x 2,5 cm  1  
9  Strzykawka 3 cz. Luer Lock 20ml  2  
10  Strzykawka 3 cz Luer. 10ml  2  



11  Ręcznik do rąk 30 x 34 cm  4  
12  Kompresy gazowe 17 n 12 w 7,5x7,5cm  50  
13  Skalpel Nr 11 z rączką  1  
 
 
 

  

1. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu. 
2. Termin ważności min. 2 lata od daty produkcji. 
3. Opakowanie zestawu papier-folia lub typu Tyvek, karton wewnętrzny do magazynowania i 
karton zewnętrzny do transportu. 
4. Etykieta zestawu posiadająca min. 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej, 
zawierająca informację: nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności, kod kreskowy. 
Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
 
W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych 
figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w 
postępowaniu o udzielnie zamówienia. 
Odpowiedź: 
Przewodniczący Komisji  - p. Hanna Sokołowska 
Członek Komisji               - p. Piotr Lesiuk   
Sekretarz Komisji    - p. Magdalena Lonc 
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