Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 22.08.2017r

DZP/19PN/2017
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i
urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Nr sprawy
DZP/19PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Pytanie do Pakietu nr 70 pozycja 1– Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania
rozruszników i ablacji) typu MULTIPLEX ANGIO, serwetki jałowe.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obłożenie chirurgiczne : serwetę 235x330cm z 2 prostokątnymi
otworami o wym. 12x16cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Warstwa chłonna w polu zabiegowym
75x120cm, Przeźroczysta folia z prawej strony od dołu serwety o wym. 90x145cm ?
Ad. 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 2
Pytanie do Pakietu nr 70 pozycja 2 - S Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania
rozruszników i ablacji) typu MULTIPLEX ANGIO, serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane
pojedynczo wykonane z celulozy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetki jałowe do rąk 57x37 pakowane pojedynczo wykonane z
cellulozy bielonej ?
Ad. 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 3
Pytanie do Pakietu nr 71 pozycja 1 - Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obłożenie chirurgiczne : serweta angiograficzna o wym.
240x330cm z panelem foliowym o wym. 240x330cm, dwoma otworami lepnymi (pachwinowymi) o
śr. 14cm z przezroczystą folią klejącą wchodząca w światło otworu (sam otwór 7,5cm ) warstwa
chłonna w polu zabiegowym 75x250cm , serwetę nieprzemakalną do zawinięcia zestawu ( SIWZ 150
x 190 cm ) proponowana 152x190cm a także serwetę chłonną (podkład) 90x60cm
( SIWZ 90 x 50 cm) ?
Ad. 3
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 4
Pytanie do Pakietu nr 71 pozycja 2 - Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO,
Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy
Czy zamawiający wyrazi zgodę na serwetki jałowe do rąk 57x37 pakowane pojedynczo wykonane z
cellulozy bielonej ?
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Ad. 4
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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