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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/39/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 36 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu 36 do osobnego pakietu, co umożliwi 
udział w postępowaniu firmom specjalizującym się w portach naczyniowych, nie posiadających w 
ofercie cewników do hemodializy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 36 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w Pakiecie 36, pozycja 2 porty różniące się względem 
wymagań SIWZ następującymi parametrami: 

a.    Długość cewnika 760 mm – możliwość skrócenia do wymaganej w SIWZ podczas 
implantacji, 

b.    Cewniki o rozmiarach 5,8Fr oraz 7,8Fr, 

c.    O objętościach komory portu: 0,3ml i 0,5ml, 

d.    Opływowy kształt komory, z wylotem umieszczonym klasycznie, tzn. prostopadle do 
komory, 

e.    Skład zestawu: port, cewnik, prosta i zakrzywiona igła Hubera do płukania, igła 
Hubera z drenem i automatycznie aktywującym się zabezpieczeniem przed zakłuciem, 
tępa igła do wypełnienia cewnika, hak żylny, cienkościenna igła wprowadzająca, 
rozszerzadło z kaniulą rozrywalną, prowadnica „J”, dwie strzykawki 12ml, sztywny 
przyrząd do tunelizacji, korek na igłę -zabezpieczający przed zakłuciem 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad. nr 36 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu w Pakiecie 36, pozycja 3 igły Hubera z drenem o długości 
20,3 cm, o długościach w zakresie rozmiaru 20Ga: 5/8” (15,9mm), 3/4” (19mm), 1” (25,4mm), 
pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 36 
Czy Zamawiający w pakiecie 36 poz.1 oczekuje zestawów do przezskórnej tracheotomii pakowanych 
na jednej , sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 5  - dot. zad. nr 10 
Poz. 1 i 2 – proszę o dopuszczenie szczoteczek do cytologii – sterylnych. Pozostałe wymogi bez 
zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 6  - dot. zad. nr 20 
Proszę o dopuszczenie wyceny lancetów za opakowanie 200szt. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do dializy krótkookresowej z cewnikiem z potrójnym światłem, 
odporny na załamania, zapewniający wysokie przepływy 13Fr? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 49 
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień 
publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania SPZOZ/PN/39/2015 
zadanie 49 pozycja 1 termin składania ofert 03.02.2016 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 9  
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na 
zaproponowanie cewnika dwuświatłowego długoterminowego Permthane Twin Cath Long Term 
Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 
poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z 
wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR Tip to cuff  19 cm, 23 cm, 27 cm,  50 cm   z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny 
dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: 
igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i 
końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, 
rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną 
osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające 
do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na 
szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do 
przepłukiwania? 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. 49 
Czy zamawiający wyrazie zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 49 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji. 
Odpowiedź: nie 
 
* Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 12 
Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej wspieranie działań 
zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zaczęło być postrzegane jako jeden z 
elementów wyróżniający szpital na rynku usług. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy 
zgodnie z Dyrektywą 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed 
zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów Zamawiający 
wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 12 
Czy Zamawiający dopuści system alternatywny, o parametrach równoważnych, a mianowicie: 
System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-
in”, który składa się z:  

• taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, 



SPZOZ/SAN/ZP/04/2016                                         Strona 3 z 16 

zakończonej szybkozłączami. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą 
beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. 

• dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych 
helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. 
Igły nie połączone z taśmą. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 40 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem o 20%, 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 
20-24ml Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 40 poz.1 strzykawka 20ml 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w 
formularzu asortymentowo – cenowym tj.2125 opakowań po 80szt. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 49 
Czy Zamawiający mając na uwadze fakt, iż poszczególni producenci specjalizują się w określonych 
typach wyrobów medycznych, wyłączy z zadania 49 poz. 1 tworząc z niej osobne pod zadanie 49a 
oraz dopuści w zakresie poz.2 złożenie oferty z równoważnymi portami wykonanymi w pełni z tytanu, 
z cewnikami poliuretanowymi o długości 750mm w rozmiarach 6,6 lub 8 F, pojemność komory 0,7ml 
(wersja standard) lub 0,2ml (wersja nisko profilowa), kompatybilnymi  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 49 
Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 49 poz.3 dopuści złożenie oferty z bezpiecznymi igłami do 
portów, z drenem o długości nieznacznie większej od wymaganej tj. 18cm, dostępnymi w 
następujących rozmiarach 19 G x 15 mm; 19 G x 19 mm; 19 G x 25 mm; 19 G x 38 mm; 20 G x 12 
mm; 20 G x 15 mm; 20 G x 19 mm; 20 G x 25 mm; 20 G x 38 mm; 22 G x 12 mm; 22 G x 15 mm; 22 
G x 19 mm; 22 G x 25 mm; 22 G x 38 mm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 11 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 
w rozmiarach „ 8F, 9F, 10F, 12F, dł.30cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 18  - dot. zad. nr 11 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów typu 
Double – J podwójnie zamkniętego (wersja śródoperacyjna) w rozmiarze CH 4,7-7 dł. 16 cm, 24cm, 
średnica pętli pęcherzowej 2cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 11 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego typu „Nelaton” w rozmiarze CH 
3CH7, dł.70cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 20 – dot. zad. nr 11 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego typu „Oliwka” w rozmiarze CH 
5-CH 7, dł 70cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 21  - dot. zad. nr 16 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowego, ze ściętym końcem 
oraz balonem o pojemności: 50ml dla CH 18, 60ml dla CH 20 oraz 70 ml dla CH 22. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 22 – dot. zad. nr 16 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowego, w rozmiarze: CH 18, 
CH 20, CH 22 z balonem o pojemności 30ml i okrągłym końcem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 16 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystotomii w składzie: cewnik prosty CH 10 z 
balonem 3 ml, rozdzieralna kaniula punkcyjna, zatyczka oraz skalpel. Pozostałe rozmiary jak w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 24 - dot. zad. nr 16 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystotomii w rozmiarze CH12 oraz CH14. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 25 -  dot. zad. nr 46 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika CH 20-24 z końcówką prostą ściętą lub zagiętą 
ściętą z balonem o pojemności 60ml, 70 ml 80ml (średnica balonu zależna od średnicy cewnika). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 6 poz.1,2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Zestawy zawierające: cewniki o grubości 13Fr, długości 
zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 16 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania znany użytkownikowi: Zestaw do nadłonowego drenażu 
pęcherza moczowego 12 FR i 14F (trokar + cewnik z balonem 5ml), cewnik transparentny z 
zintegrowanym balonem o pojemności 5ml, nie pogrubiającym średnicy cewnik po deflacji 
(opróżniony balon), oraz trokar o długości 12cm z specjalnym szlifem, oraz zatyczką schodkową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 28 - dot. zad. nr 46  
Czy Zamawiający oczekuje aby: cewnik operacyjny Foleya z dużym balonem uszczelniającym 50-
80ml, rozmiar: CH 20-24 był: silikonowy, przez co przy tej samej grubości cewnika posiadał szerszy 
kanał wewnętrzny (cieńsze ścianki) dające lepsze parametry przy ewakuacji ewentualnych zakrzepli? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 49 poz.1 
Czy zamawiający kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny i zwiększając konkurencyjność wydzieli 
do osobnego pakietu pozycję nr 1 i zgodzi się na zaoferowanie znanego użytkownikowi zestawu wg. 
poniższej charakterystyki: 
Zestaw z cenikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy: - cewnik o rozmiarze 
FR16 charakteryzujący się wysokimi przepływami 400ml/min, - przekrój cewnika „podwójne D” – 
cewnik zakończony niesymetrycznie – różnica 3cm pomiędzy kanałem żylnym a tętniczym. Cewnik 
wykonany z termoplastycznego poliuretanu (carbothan), - posiada mufę poliestrową, - ramiona 
cewnika wykonane z termoplastycznego poliuretanu, kodowane kolorami zaciski, zakończone 
koreczkami; -długość cewnika do mufy: 19,23,27,31,35,50cm, W skład zestawu wchodzi: cewnik z 
nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika i grubości cewnika na rozgałęźniku, igła typu 
Y 18g/1,25mm x 7cm z bocznym portem, wysokiej jakości prowadnica nitinolowa typu J o grubości 
0,0,35”/0,089mm x 70cm umieszczona w skalowanym podajniku z ząbkowym rolką do łatwiejszej 
aplikacji, rozszerzała: 14FR x 11cm, 16 FR x 14cm, trzecie rozszerzało 17Fr z rozrywalną koszulką 
roboczą (zawiera zastawkę hemostatyczna), bagnet do tunelizacji 18cm, strzykawka 10ml, skalpel11, 
2 nakrętki/koreczki, skrzydełka do przyszycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do 
bezszwowego zamocowania cewnika, 2 opatrunki w formie plastra, naklejka identyfikacyjna pacjenta. 
Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną i dokładną 
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charakterystyką składu zestawu na opakowaniu wraz z 2 naklejkami z nr kat, nr serii, terminem 
przydatności do wyklejania np. w kartę pacjenta dla identyfikacji konkretnego cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 10 poz.2 
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 10 poz. 2 szczoteczki odpowiadające aktualnym 
wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 19 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie Nr 19 poz. 1 utrwalacza do preparatów 
cytologicznych o pojemności 250 ml w ilości 30 sztuk 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 32  - dot. zad. nr 5 poz.5 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 5 zestawów do kaniulacji o z cewnikiem 
długości 8 cm lub 13cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 33  -  dot. zad. nr 5 poz.7 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 7 zestawów do kaniulacji o z cewnikiem 
długości 10 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 34  - dot. zad. nr 7 poz.5 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 5 igieł do wkłuć w rozmiarach 18G/75mm; 
20G/38mm lub 50mm; 22G/38mm lub 50mm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza igieł do wkłuć w rozmiarze 18G/75mm, dopuszcza igły do 
wkłuć w rozmiarach: 20G/38mm lub 50mm; 22G/38mm lub 50mm 

 
* Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 8 
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarze 50-100mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 36  - dot. zad. nr 42 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antyprzelewowej konstrukcji i  pracy w zakresie od 0 do 90° i 
podstawy dyfuzora 0-360°? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
* Pytanie nr 37  - dot. zad. nr 42 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator wyskalowany co 2 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

 
* Pytanie nr 38  -  dot. zad. nr 17 
Prosimy o sprecyzowanie, do jakiego aparatu będą przeznaczone akcesoria opisane w zadaniu nr 17. 
Odpowiedź: Emed: aparat ES 350, Spektrum – gniazda z rozpoznaniem podłączenia narzędzi oraz 
ERBE 

 
* Pytanie nr 39 – dot. zad. nr 30 
Czy Zamawiający dopuści igły motylki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w 
formularzu cenowym czyli 5 op. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 40 – dot. zad. nr 40 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1a,b,c,d, strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym, z nazwą 
producenta na korpusie strzykawki oraz rozszerzoną czarną czytelną skałą:  
- 2ml rozszerzona skala do 2,5ml,- 5ml rozszerzona skala do 6ml, -10ml rozszerzona skala do 12ml, -
20ml rozszerzona skala do 24ml 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 41  - dot. zad. nr 39 poz.1,2 
Czy ze względu na bardzo mała wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający 
wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe tj, 500 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 42  - dot. zad. nr 39 
Asortyment zaoferowany w zadaniu nr 39 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maj a2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679/2010). Czy w związku z 
powyższym Zamawiający w miejsce dokumentów, wymaganych w Rozdziale XII punkt 2.5) SIWZ, 
dopuści stosowane oświadczenie Wykonawcy oraz dokumenty wydane przez producenta wyrobu 
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 2? 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
* Pytanie nr 43 – dot. zad. nr 23 
Czy można zaoferować osłonę w rozmiarach 90x225cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami 
s.i.w.z. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 44  - dot. zad. nr 37 poz.1 

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw do  
             cesarskiego cięcia wykonany  z 2-warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o  
             gramaturze 48 g/m2,  nieprzemakalność serwet  120cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na  
             sucho – 380 kPa, na  mokro –365 kPa o  następującym składzie i rozmiarach: 

      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 
      2 ręczniki 30 x 20 cm 
      1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 
      1 serweta dla noworodka 90x90cm 
      1 serweta główna 312x200x230cm z otworem wokół jamy brzusznej 27x33cm otoczonym 
folią  
         chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny 360 st.  i zaworem do podłączenia drenu, z  
         osłoną podpórek kończyn górnych 
      Alternatywnie: 
      Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie  oferty na zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z 2- 
      warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2,  
      nieprzemakalność serwet  125cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho - 249kPa, na  
      mokro – 274kPa o  następującym składzie i rozmiarach: 
      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 
      4 ręczniki 30 x 40 cm 
      1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 
      1 serweta dla noworodka 90x100cm 
      1 serweta główna 335x200x260cm z otworem wokół jamy brzusznej 27x33cm otoczonym 
folią  
         chirurgiczną – rozmiar okna 14x20cm – ze zintegrowaną torbą na płyny i zaworem do  
         podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 45  - dot. zad. mr 37 poz.2 
Czy można zaoferować serwetę pod pośladki z torbą na płyny w rozmiarach 75x100cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 46  - dot. zad. nr 13 
Prosimy o potwierdzenie czy woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii rozmiar 200 ml ze ściągaczem 
mają być wyposażone w uchwyt na palce? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
* Pytanie nr 47  - dot. zad. nr 25 
Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane wkłady workowe mają być kompatybilne z pojemnikami 
wielorazowego użytku typu serres oraz uchwytami będącymi na wyposażeniu szpitala? 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 48  
Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowany zestaw do drenażu klatki piersiowej – system dla dzieci i 
dorosłych ma być wyposażony w mechaniczną (za pomocą pokrętła) regulację siły ssania? 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 49  
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww 
postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną 
do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w 
którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, 
wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania 
środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z 
oryginałem. 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 50 - dot. wzoru umowy §3 pkt.2 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 51  - - dot. wzoru umowy §3 pkt.4 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zgonie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 52 - dot. wzoru umowy §3 pkt.7 
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, 
niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 53 - dot. wzoru umowy §3 pkt.8 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech 
kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy 
zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 

* Pytanie nr 54  - dot. zad. nr 32 poz.1 
Zadanie 32, poz. 1: czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości nici 0,16mm, o wielkości oczek 
0,59mm2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 55 – dot. zad. nr 32 poz.2 
Zadanie 32, poz. 2: czy Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 80g/m2, grubości 0,16mm i 
wielkości oczek 3,3mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 56  -  dot. zad. nr 37 poz.1 
Zadanie 37, poz. 1: czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego 
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalność serwet min. 200cm H2O, 
wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 150 kPa o składzie: 

serweta z workiem, otwór 32x35cm, folią chirurgiczną 1 320x180 

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic 1 90x60 

serweta na stół instrum. 1 190x150 
serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk z włókniny kompresowej 2 40x20 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 57  - dot. zad. nr 37 poz.2 
Zadanie 37, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 113x90cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 58 – dot. zad. 38 poz.1 
Zadanie 38, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie: 

Serweta bibułowo-foliowa 1 130x90 

Serweta bibułowo-foliowa (owinięcie) 1 130x90 
fartuch przedni 1 150x87 

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 1 90x60 

serweta kompresowa 1 80x60 

kompres włókninowy 30gram 4 warstwy 6 10x20 

zacisk na pępowinę 1 - 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
* Pytanie nr 59  -  dot. zad. nr 38 poz.2 
Zadanie 38, poz. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować fartuchy tylko w kolorze 
niebieskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
 



SPZOZ/SAN/ZP/04/2016                                         Strona 9 z 16 

* Pytanie nr 60  - dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.” 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 61 -  dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby § 3 ust. 10 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 6% należności w 
skali roku” zostało zastąpione wyrażeniem „w wysokości wynikającej z ustawy.”? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 62  - dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę 
do należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 63 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 64 – dot. zad. nr 32 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 32 poz.1 siatkę przepuklinową, polipropylenową, 
monofilmentową, niewchłanialną o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,42 mm, grubość 
nici 180µm, porowatość 748-924 µm, gramatura 107g/m2 w rozmiarze zgodnym z SWIZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 65  - dot. zad. nr 32 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 32, poz. nr2 siatkę lekką przepuklinową polipropylenową , 
monofilamentową, niewchłanialną o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40mm, 
porowatość max 2270µm, gramatura 48,8 g/m2 w rozmiarze zgodnym z SIWZ? 
Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych do w/w zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 66  -  dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 siatkę kompozytową, nieprzylegającą, miękką, 
niewchłanialną , 2 warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu 
(ePTFE) z drugiej z mikroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 
108g/m2 porowatości średniej 830µm w rozmiarze 20 x25 cm (specyfikacja wymaga 30x20)cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 67 dot. zad. nr 4 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rurki skalowane co 2cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 68  - dot. zad. nr 7 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną igłę pencil-point w rozmiarze 27G? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 69 - dot. zad. nr 7 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18g i 20G o długości 90mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
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* Pytanie nr 70  - dot. zad. nr 7 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 71 – dot. zad. nr 23 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw o składzie: 
Foliowy, przezroczysty, trzy częściowy: część górna i dolna (ściągana gumką), 2 taśmy przylepne, 
produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci 2-4 naklejek 
typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta, wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i 
magazynowania w opakowanie typu papier-folia 100cmx160cm (część górna), 80cm x 150cm (część 
dolna), 3cm x 100cm (taśma przylepna) 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 72 – dot. zad. nr 27 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarach uniwersalnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 73 – dot. zad. nr 30 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniu a’100 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 74 – dot. zad. nr 36 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 75 – dot. zad. nr 43 poz.1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były pozbawione DOP, i dopuści aby na 
potwierdzenie zgodności z normą EN 455 przedstawiono badania producenta lub jednostki 
niezależnej? 
Odpowiedź: Rękawice mają być pozbawione DOP natomiast dopuszczamy potwierdzenie zgodności 
EN 455 przez producenta lub inną jednostkę niezależną. 
 
* Pytanie nr 76 – dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści papier w bloczku a’100 kartek z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 77 – dot. zad. nr 46 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z końcówka Couvelera w rozmiarach CH20 balon 50-80 ml, 
CH 22-24  balon 80-100 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 78 – dot. zad. nr 48 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z  jednym drenem krótkim ok. 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza pod warunkiem, że będzie możliwe 
pobranie wydzieliny podczas odsysania drzewa oskrzelowego. (ocena użytkowa) 
 
* Pytanie nr 79 – dot. zad. nr 56 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem o pojemności 40 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 80 – dot. zad. nr 43 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzona badaniami od producenta 
Odpowiedź: Rękawice mają być pozbawione DOP natomiast dopuszczamy potwierdzenie zgodności 
EN 455 przez producenta lub inną jednostkę niezależną. 
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* Pytanie nr 81 – dot. zad. nr 2 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się 
małą przestrzenią martwą, maksymalnie do 10ml? 
Odpowiedź: Opisane parametry zostaną ocenione w trakcie testowego użytkowania. Niska waga, 
mała przestrzeń martwa i skuteczność nawilżania jest niewątpliwie zaletą. 
 
* Pytanie nr 82 – dot. zad. nr 2 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci o 
niskiej wadze w zakresie 5,5 – 6,5g, co mniej obciąża pacjenta oraz daje możliwość zastosowania u 
różnego rodzaju pacjentów?  
Odpowiedź: Opisane parametry zostaną ocenione w trakcie testowego użytkowania. Niska waga, 
mała przestrzeń martwa i skuteczność nawilżania jest niewątpliwie zaletą. 
 
* Pytanie nr 83  - dot. zad. nr 2 poz1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się 
skutecznością nawilżania minimum 29,2 mg H2O przy Vt 500ml? 
Odpowiedź: Opisane parametry zostaną ocenione w trakcie testowego użytkowania. Niska waga, 
mała przestrzeń martwa i skuteczność nawilżania jest niewątpliwie zaletą. 
 
* Pytanie nr 84 – dot. zad. nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczków ekstrakcyjnych do laparoskopii w rozmiarze 
250ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 85  - dot. zad. nr 35 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów infuzyjnych z butelek 
wyposażony w filtr bakteryjny 5µ z samodomykającym i samouszczelniającym zaworem bezigłowym, 
który zabezpiecza przed wyciekaniem w pozycji odwróconej i stanowi nieruchomą osłonę otaczającą 
nasadkę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 86 – dot. zad. nr 37 poz.1 
Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki 
czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istniej możliwość zabezpieczenia 
ramion stołu operacyjnego. 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 87  
Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego 
powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety 
okrywającej kończyny pacjentki)? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 88 – dot. zad. nr 40 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanych w op. a”80 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 89 – dot. zad. nr 43 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy informacja „nie zawierające DOP” ma być oryginalnie 
nadrukowana na opakowaniu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 90 – dot. zad. nr 46 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny 
worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co ułatwia aseptyczne użytkowanie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
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* Pytanie nr 91 – dot. zad. nr 46 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie cewnika Foley z balonem 30-50ml. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 92 – dot. zad. nr 19 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie:  
Czy w przypadku oferowania pojemności 150 ml lub 200 ml należy przeliczyć ilości i zaoferować np.: 
- 50 opakowań o pojemności 150 ml, zaś 38 opakowań o pojemności 200 ml, bądź  
- 50 opakowań o pojemności 200 ml i wówczas 67 opakowań o pojemności 150 ml utrwalacza? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w przedziale 150-200 ml, bez 
przeliczania. 
 
* Pytanie nr 93 – dot. zad. nr 20  
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych (netto i/lub brutto) za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? 
Wymóg określenia  w formularzu cenowym cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, może powodować, że cena jednostkowa netto i brutto 
za sztukę lancetów będzie taka sama, dlatego też w tym wypadku zasadne jest dopuszczenie cen 
jednostkowych netto i brutto, a przynajmniej brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po 
przecinku.Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych (zarówno netto i 
brutto) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania 
cen za opakowanie handlowe w zadaniu nr 20. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania 100-200 szt. 
 
* Pytanie nr 94 – dot. zad. nr 53 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu elektrodę kulkową o standardowej średnicy 3mm lub5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 95 – dot. zad. nr 53 
Zwracamy się z prośbą o podanie numeru uretrolomu, z którym ma współpracować elektroda nożowa? 
Odpowiedź: 27068D rozmiar 21 Karl Storz 
 
* Pytanie nr 96 – dot. zad. nr 53 
Czy Zamawiający w pakiecie 53 wymaga elektrod jednorazowych czy wielorazowych? 
Odpowiedź: Wymaga wielorazowych 
 
* Pytanie nr 97 
Czy Zamawiający jako wymaganie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uzna, w przypadku 
dostawy sprzętu wielorazowego, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu 
medycznego wielorazowego użytku. 
Odpowiedź: Tak, w przypadku zadania na dostawę sprzętu w/u. 
 
* Pytanie nr 98 -  dot. zad. nr 32 poz.1 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie siatki z polipropylenu monofilmentowego standardowego 
o parametrach waga 72g/m2 średnica porów 1,4-1,8mm i grubości nici 0,165mm o rozmiarach 
30x30cm. 
Odpowiedź: Nie  
 
* Pytanie nr 99 – dot. zad. nr 32 poz.2 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie siatki z polipropylenu monofilamentowego light o 
następujących parametrach waga 36g/m2, wielkość oczek 1,6-2,6mm i grubość nici 0,14mm, o 
rozmiarze 15x15cm. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 100 -  dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki niewchłanialnej jednowarstwowej składającej 
się z dwóch komponentów (polipropyleny w 12% od strony otrzewnej i PVDF Polifluorek vinylidenu 
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w 88% od strony jelit z kolorowym znacznikiem do prawidłowej aplikacji. Grubość 0,7mm wielkość 
porów w 80%>1mm, waga 60g/m2, rozmiar 20x30cm? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 101 – dot. zad. nr 5 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń,  Rozm. 16G/15-16 cm 
1 kanałowy. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 102 –dot. zad. nr 5 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń,  Rozm. 22G/8-10 cm 1 
kanałowy. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 103 – dot. zad. nr 5 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń,  Rozm. 7F/15cm – 2 
kanałowy. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 104 – dot. zad. nr 5 poz.7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń,  Rozm. 22G/10 cm 1 
kanałowy. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 105 – dot. wzoru umowy §3 ust.2 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust.2 
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego 
towaru, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 106 – dot. zad. nr 29 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na 

asortyment w pakiecie 29. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, 

Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 107 – dot. zad. nr 29 
Czy zamawiający dopuści opakowanie, które zawiera 10 sztuk, gdyż tylko tak producent pakuje swoje 

wyroby? Jednocześnie prosimy o modyfikację formularza cenowego w kolumnie jednostka miary ze sztuk 

na opakowania oraz modyfikację ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 108 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% do 1% wartości niedostarczonego 

towaru? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 109 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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* Pytanie nr 110 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w 
pakiecie 13. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje 
oryginalne produkty K. STORZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 111 – dot. zad. nr 10 
Czy Zamawiający dopuści indywidualny nebulizator do podawania leku z antyprzelewową 
konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie także pod kątem 45o nebulizator skalowany co 2ml, 
wielkość rozpylania cząstek 2-3µm, długość drenu 2,1m? 
Odpowiedź: Podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 112 – dot. zad. nr 42 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 zestawu do nebulizacji dla dorosłych, w skład 
którego wchodzi: nebulizator 6ml, skalowany co 1ml, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód 
łączący o długości 210cm ze standardowymi złączami. 
Odpowiedź: Podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 113 – dot. zad. nr 42 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 zestawu do nebulizacji, w skład zestawu 
wchodzi: nebulizator 6ml (skalowany co 1ml) ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 150cm, 
przewód łączący o długości 210cm ze standardowymi złączami. 
Odpowiedź: Podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 114 – dot. zad. nr 43 
Czy Zamawiający dopuści załączenie deklaracji producenta potwierdzającej zgodność rękawic z 
normą EN455 zamiast certyfikatu jednostki notyfikowanej?  

Wyżej wymienione rękawice są rękawicami niesterylnymi należącymi do klasy I wyrobów 
medycznych, dlatego też nie podlegają obowiązkowi kontroli jednostki notyfikowanej. Zgodnie z 
przepisami prawa jednostka notyfikowana nie uczestniczy w ocenie zgodności z normą EN455. 
Obowiązek taki przewidziany jest wyłącznie dla rękawic chirurgicznych sterylnych należących do 
wyrobów medycznych grupy IIa. 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
* Pytanie nr 115 – dot. zad. nr 43 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL<1,5? Rękawice o niższym poziomie AQL 
gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom 
AQL tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 116 – dot. zad. nr 43 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie zgodności z nroma EN 455 przedstawić 
badania wykonane przez producenta a nie Certyfikat Jednostki Notyfikowanej?  
Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
* Pytanie nr 117 – dot. wzoru umowy §3 pkt.2 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 
do wysokości 0,5% w § 3 pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać 
uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do 
ewentualnych naruszeń. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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* Pytanie nr 118 – dot. wzoru umowy §7 ust.3 
Prosimy o zmianę § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W 
przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie 
zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, 
że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku 
nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  
 
* Pytanie nr 119 – dot. zad. nr 37 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń do operacji cięcia cesarskiego z 
chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 55g/m2 z 
dodatkowym wzmocnieniem, strefa wzmocniona o całkowitej gramaturze 110g/m2. Nieprzemakalność 
serwet min. 200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro w obszarach 
wzmocnionych min. 200kPa absorpcja min.440% warstwy włókniny zewnętrznej w następującym 
składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm, 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, 
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19x28cm) 315 x 250 cm, 
1 serweta dla noworodka 90x100 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x50cm 
4 ręczniki celulozowe 30x33cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 120 – dot. zad. nr 37 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki z torbą na płyny w 
rozmiarze 75cm x 125cm lub czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod 
pośladki z torbą na płyny w rozmiarze 100cm x 120cm z mankietem 20cm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 121 – dot. zad. nr 11 
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty 
na pozycję 1 Zadania 11 i zaoferowanie zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów rozm. 
od 4F do 8F, pętla 2. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 122 – dot. zad. nr 55 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15mm, 25mm i 32 mm po otworzeniu, 
pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 123 – dot. zad. nr 11 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 1 z pakietu nr 11 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 124 – dot. zad. nr 11 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawy do szynowania moczowodów endoskopowych: 
w rozmiarach: od 3,7 fr do 8,0 fr. Spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 125 – dot. zad. nr 25 
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do 
odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia 
szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 126 – dot. zad. nr 39 poz.2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie emulacyjnych testów chemicznych., odpowiadających klasie 6 
oraz o określenie parametrów pracy sterylizatora parowego  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, 134oC/2,1AT/7 min.  
 
 
* Pytanie nr 127 – dot. zad. nr 39 poz.2 
Czy Zamawiający wymaga dołączenie do oferty oświadczenia producenta o zgodności z norma ISO 
11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną od producenta, jak i 
konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. 
jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Tak 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


