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SzNSPZOZ. N-ZP-372-3/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę 
drobnego sprzętu medycznego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy Zestawu nr 8 i 9.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający, w zakresie Zestawu nr 9 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące 
się  wysoką  jakością,  znane  i  atestowane  przez  producenta  urządzenia  lub/i  przez  jego 
autoryzowanego przedstawiciela/serwis,  czyli takie, które są - w sposób potwierdzony stosownym 
oświadczeniem tych podmiotów - w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego 
wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT (nr seryjny 52219)
i - jako takie - nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak 
również  nie  spowodują  ryzyka  cofnięcia  udzielonych  na  ten  aparat  gwarancji  lub/i  rękojmi 
(udzielanych  standardowo  po  wykonanych  interwencjach  serwisowo-naprawczych  i  okresowych 
przeglądach technicznych)?
Odpowiedź: Należy zaoferować materiały eksploatacyjne w pełni kompatybilne z posiadanym przez 
Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT (nr seryjny 52219) dopuszczone przez 
producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis.

Pytanie  2.  Czy  Zamawiający,  w  zakresie  poz.  1  Zestawu  nr  8  dopuści  w  pełni  kompatybilny 
z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu typu Optistar Elitę firmy Mallinckrodt zestaw składający 
się z dwóch wkładów o pojemności 60 ml, Y -łącznika z drenem dł. 230-250 cm, oraz dwóch ostrzy 
typu  „Spike",  op.  a'50  szt?  Dokładnie  takie  zestawy wykorzystywane  są  obecnie  w  Pracowni 
Rezonansu Magnetycznego Państwa Placówki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści   zestaw składający się z dwóch wkładów o pojemności 60 ml, 
Y -łącznika  z  drenem dł.  230-250  cm,  oraz  dwóch  ostrzy  typu  „Spike",  op.  a'50  szt.,  w pełni 
kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu typu Optistar Elitę firmy Mallinckrodt. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający, w zakresie poz. 3 Zestawu nr 8 dopuści Y - łącznik z drenem dł. 230-
250 cm, op. a' 50 szt? Dokładnie takie złącza wykorzystywane są obecnie w Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego Państwa Placówki.
Uzasadnienie
Pozytywna  odpowiedź  na  powyższe  pytania  zagwarantuje  Zamawiającemu  dostawę  sprzętu, 
którego  jakość  zapewni  bezpieczną  eksploatację  w/w  wstrzykiwaczy  kontrastu  (bezpieczną 
zarówno dla Pacjenta, jak i samych urządzeń).
Odpowiedź: Zamawiający dopuści Y - łącznik z drenem dł. 230-250 cm, op. a' 50 szt.

Dot. zestawu 4- Akcesoria do ssaka Victoria Versa
Pytanie 4. 
Czy  Zamawiający  oczekuje  zbiornika  z  tworzywa  z  możliwością  poddania  sterylizacji 
w temperaturze 121 °C z pokrywą zakręcaną o pojemności 2 l.?
Odpowiedź:  Należy  zaoferować  zbiornik  z  tworzywa  z  możliwością  poddania  sterylizacji 
w temperaturze 121 °C z pokrywą zakręcaną o pojemności 2 l.


