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SPZOZ/SAN/ZP/56/2016                                                  Sanok, dnia 5.04.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę materiałów opatrunkowych oraz 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 38 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator pediatryczny z maską i drenem o długości 200cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy 
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu dot. wzoru umowy §3 na następujący: 
1) Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 
2) W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ 
 
* Pytanie nr 3 –dot. wzoru umowy 
Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 47 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna za równoważy produkt: cewniki do trombolizy z 
opatentowaną technologią szczelin zapewniającą jednolitą dystrybucję płynów w miejscu skrzepliny. 
W standardowych cewnikach wycina się otwory, co powoduje ubytek materiału i prowadzi do spadku 
wytrzymałości cewnika. Zastosowany w cewnikach Uni Fuse system szczelin nie wpływa na jego 
osłabienie i pozwala na większy nacisk podczas wprowadzania. 
Średnica 4F, dostępny w długościach 90 cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na długości 5, 10 i 
20 cm. Średnica 5F, dostępny w długościach 45 cm, 90 cm i 135 cm ze szczelinami bocznymi na 
dystansie: 5, 10, 20, 30, 40 i 50 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ": dwa markery 
proksymalny i dystalny 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu 
nie spełniają cech równoważności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 pozycja 1 przyrząd do drenażu jamy bębenkowej o średnicy 
1,14mm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 pozycja 2 splint z otworami wykonanych fluoroplastiku o 
grubości 0,5mm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 31 
Bardzo proszę o dopuszczenie podkłady 50mb z odpowiednim przeliczeniem rolek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50mb przy spełnieniu pozostałych parametrów. 
 
* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 19 
Zadanie 19: czy Zamawiający wymaga zaoferowania dzianych poliestrowych tasiemek w czterech 
kolorach i trzech grubościach? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr21 
Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 64-73 g/m2 i szerokości 1,1±0,2 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 36 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia raportu walidacji procesu sterylizacji potwierdzającego 
właściwy jego przebieg? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 36 
Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu zestawu znajdowała się etykieta typu TAG, tj. 
etykieta kilkuczłonowej. Na jej powierzchni znajdują się samoprzylepne elementy, które można 
indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do 
dokumentacji procedury operacyjnej. Zastosowanie tego typu etykiet znacznie ułatwia sposób 
przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 40 poz.1 
czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz 
nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc 
ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części 
(pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji 
pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort 
użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 13 - 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 SIWZ 
 
* Pytanie nr 14 – 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 SIWZ 
 
* Pytanie nr 15 – 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 
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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 SIWZ 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 7 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 wymaga aby strzykawka do pobierania próbki krwi do badania 
gazometrycznego dostarczana była z filtrem hydrofobowym, nakładanym na zakończenie strzykawki, 
uszczelniającym się przy kontakcie z krwią, umożliwiającym bezpieczne usunięcie pęcherzyków 
powietrza z pobranej próbki? 
Odpowiedź: Dopuszcza wymaga zgonie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 18 
Czy należy zaoferować worki na wymioty z mankietem usztywnionym wykonanym z tworzywa 
sztucznego odpornym na zamakanie? 
Odpowiedź: Worki z mankietem usztywniającym odpornym na zamakanie i zatrzaskiem do 
zmykania worka. 
 
* Pytanie nr 18 -  dot. zad. nr 18 
Czy worki na wymioty mają mieć pojemność 2000ml? 
Odpowiedź: pojemność 1,8-2,2l. 
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 18 
Czy worki na wymioty mają być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny do użytku 
szpitalnego? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 20 – dot. SIWZ rozdz. XXI pkt.2.2  
Ocena użytkowa w części dotyczącej zadania nr 18 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast 
słów „mankiet dopasowujący się do frazy” 
Odpowiedź:” mankiet dopasowujący się do twarzy”. 
 
* Pytanie nr 21 – dot. podpisania oferty 
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 22- 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 SIWZ 
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* Pytanie nr 23 – 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: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 24 – 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 SIWZ 
 
* Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 20 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20: 
Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego 
polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z 
polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, 
gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość 
max. 2030 µm, w rozmiarze 6 x 11 cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 21 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21: 
30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 
monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o 
długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 
48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 
wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna 
nić wzmacniająca), nie prasowane termicznie ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 32 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli wykonanej z PUR czy z 
FEP? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem, wartość użytkowa zostanie uwzględniona w 
ocenie. 
 
* Pytanie nr 28 – dot. zad. nr 43 
Prosimy o dopuszczenie zestawu z wyłączeniem pozycji: spike z rurką oszczędzającą kontrast oraz 
rurki do zatrzymania kontrastu 1300mm. Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 42 
Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o średnicy 9Fr (wymagane 9.5Fr) Tak 
nieznaczna różnica 0,5 Fr nie wpływa w żaden sposób na pracę zespołu oraz wartość użytkową 
produktu, a jedynie ogranicza konkurencję.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 3 poz.2  
Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 2 dopuści układ firmy Intersurgical Ltd. o dł. 1,6m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1,6m. 
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* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 3 poz.2  
Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 2 ma na myśli układ o średnicy rur 15mm i średnicy przyłącza 
22mm? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 4 
Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści układ firmy Intersurgical Ltd. mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź: tak, jednostkowo pakowany. 
 
* Pytanie nr 33 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia 
Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
oraz świadectwa zgłoszenia lub wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych? 
Odpowiedź: Zgonie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 34 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru 
umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 35 – dot. wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 9 na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej 
następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 36 – dot. wzoru umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 
dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” . Zapis taki jest zgodny z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 37 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto zaś 
cena netto pozostanie bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 38 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 39 -  dot. zad. nr 6 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów Y o początkowej średnicy każdej końcówki schodkowej 
równej 8 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 40 -  dot. zad. nr 9 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm i z perforacją co 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 41 -  dot. zad. nr16 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści butelki bez mieszka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 42 -  dot. zad. nr 17 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści dreny z dostępem do rozmiaru CH 22, 24, 28, 32? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 43 -  dot. zad. nr 17 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści dren Kerha z ramionami o długości 180 mm x 450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 44 -  dot. zad. nr 27 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dren kapilarny, wielokanalikowy o szerokości 25 mm (9 
kanalików) lub 35 mm (12 kanalików) taki jak na zdjęciu poniżej? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 45  
Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ): Czy nie nastąpiła omyłka pisarska 
w podanej numeracji i nazwie pakietów  w załączniku nr 2 do SIWZ? 
Uwagi 
-  w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ dwa razy występuje pakiet 3 
- w SIWZ pkt. V  podany jest opis „dreny do pomy OFP” - pakiet 2,  
- w opisie przedmiotu zamówienia podany jest opis „dreny jednodniowy” pakiet 3 
Odpowiedź:Omyłka – zad. 2 – dren jednodniowy,                zad.3  - układ oddechowy do respiratora 
 
* Pytanie nr 46 – dot. wzoru umowy paragraf 3 ustęp 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 47 
Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w 
trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 48 – dot. zad. nr 50 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Prowadników Hydrofilnych o poniższych 
parametrach: nitinolowy rdzeń, polimerowa pokrycie shaftu – zapewnia bardzo dobrą wizualizację w 
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RTG, długość: 150cm, 180cm, 260cm, dostępne średnice (cale): 0,018; 0,035; 0,038; typy 
prowadników: standard, stiff, końcówki taperowane: Regular, LT; sztywne, standardowe, „J” 
zakrzywione i proste? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 14 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 14 załącznika nr 2 
do SIWZ protez naczyniowych dzianych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, 
dwustronnie welurowaną z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, o grubości ściany 
0,55mm, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protez z 
antybiotykiem. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 14 
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 zadania 14 protez naczyniowych o długości 60cm zamiast 70cm. 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 51 – dot. zad. nr 47 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 47 załącznika nr 2 
do SWIZ cewników do trombolizy zawierający cewnik, prowadnik zamykający zapewniający 
szczelne zamknięcie otworu centralnego, Y-connector i strzykawkę, o średnicy 5F, długość 
65,100,130cm oraz długość systemu infuzyjnego 14 lub 30cm z otworami wykonanymi spiralnie 
wokół osi cewnika; kompatybilny w prowadnikiem 0,035”. Dystalne i proksymalne znaczniki 
wskazują położenie elementu infuzyjnego, podwójna zastawka ułatwia nabranie płynu infuzyjnego z 
większej strzykawki do mniejszej co pozwala na wykonanie kolejnych iniekcji bez potrzeby 
odłączania strzykawki od cewnika. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 52 – dot. zad. nr 47 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 47 załącznik nr 2 
do SIWZ stentu lekowego do SFA z substancją nośną paclitaxel, kompatybilnego z prowadnikiem 
0,035” i koszulką 6F, długość systemu wprowadzającego 125cm, średnica stentu 5-8mm, długość 40-
120mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 53 – dot. zad. nr 53 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 53 załącznik nr 2 
do SIWZ stentu samorozprężalnego nitinolowego wykonanego z jednego elementu, dostępne średnice 
5-10mm, długość 20-140cm, shaft 125cm, kanał wewnętrzny 0,035” średnica zestawu 
wprowadzającego nie większą niż 6F, 8 złotych znaczników na stencie, system uwalniania”pin&pull” 
zapewniający precyzyjną implantacje stentu, poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z 
zapewniają brak skracalności stentu po uwolnieniu. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 54  
Czy w przypadku jeśli przedmiotem oferty składanej w w/w postępowaniu przetargowym będą 
materiały eksploatacyjne do objętego gwarancją urządzenia STELLANT CT D (S?N 101175) a więc 
wkłady do kontrasu, o których jest wyraźnie mowa w załączonej tutaj Karcie Gwarancyjnej 
wstrzykiwacza z dnai 25.05.2015r. jak również w treści formularza cenowego przedmiotu zamówienia 
dla zadania nr 37 w kolumnie „Nazwa” – Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą 
pisemnej rekomendacji producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego serwisu, jaki to wymóg 
jest obecnie postawiony w treści formularza cenowego przedmiotu zamówienia dla zadania nr 37 w 
kolumnie „ Nazwa”? 
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 55 
Czy w zadaniu nr 37 Zamawiający dopuści do oferowania generyczne materiały eksploatacyjne do 
wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D (S/N 101175) o jakich wyraźnie jest mowa w załączonej 
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Karcie Gwarancyjnej tego urządzenia, wystawionej w dniu jego uruchomienia i objęcia gwarancją, tj. 
zestawów wkładowych, na które składają się dwa oddzielnie pakowane komplety w tym: 
A: 
*1 x wkład o pojemności 200 ml.1 x łącznik niskociśnieniowy o dł.150cm, z jedną antyzwrotną, z 
trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio, dla odgałęzienia po stronie kontrastu 
– 10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl – 25cm,  
*złącze szybkiego napełnienia typu „J” 
B: 
*1x wkład o pojemności 200ml, *1 ostrze typu „Spike” 
*1x złącze szybkiego napełnienia typu „J” 
Zestawy wolne od ftalanów (do potwierdzenia przez wytwórcę, nie przez dostawcę)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 56 
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 SIWZ 
 
* Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 58 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów 
najkrótszym terminem ważności? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 59 -  dot. zad. nr 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia 
większej liczby konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela 
 
* Pytanie nr 60 -  dot. zad. nr 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego, rury karbowane 
również wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wewnątrz gładkie zgodnie z SWIZ. 
 
* Pytanie nr 61 -  dot. zad. nr 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego w składzie 2 rury 
o długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 62 -  dot. zad. nr 4 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga  aby wchodzący w skład układu worek był 
wykonany z materiału wolnego od lateksu, który jest czynnikiem uczulającym 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
* Pytanie nr 63 -  dot. zad. nr 4 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego w składzie 2 rury 
o długości 150 cm o pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
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* Pytanie nr 64 -  dot. zad. nr 5 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie rury karbowanej o długości 50 m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem 2x50m 
 
* Pytanie nr 65 -  dot. zad. nr 5 poz.4 
Prosimy o dopuszczenie rurki-przedłużacza o długości 15 cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 66 -  dot. zad.6 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów posiadających schodkową budowę, 
która zapewnia trwałe i szczelne połączenie drenów oraz skutecznie zabezpiecza przed przypadkowym 
rozłączeniem, w rozmiarach 10/10 mm oraz 7/7 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 67 -  dot. zad.6 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów i ssaków typu Y posiadających 
schodkową budowę, która zapewnia trwałe i szczelne połączenie drenów oraz skutecznie zabezpiecza 
przed przypadkowym rozłączeniem, w rozmiarze 9/9/9 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 68 -  dot. zad.10 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z portem do odsysania wydzieliny z 
okolicy podgłośniowej krtani z mankietem niskociśnieniowym oraz okienkiem Murphy’ego w 
rozmiarach 6-9? Rurka idealna dla zapewnienia najlepszej opieki  każdemu pacjentowi, do 30 dni. 
Dzięki elastycznej konstrukcji, rurka ISIS może być stosowana u wszystkich pacjentów, jeśli zajdzie 
taka konieczność 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 69 -  dot. zad.11 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia CH 4 o długości 65 cm, długość koszyka 
40 mm, liczba drutów 4, wolnych od lateksu, takich jak obecnie stosowane przez Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 70 -  dot. zad.11 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków dormia CH4 o długości 65 cm, długość koszyka 
40 mm, liczba drutów 5, wolnych od lateksu, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 71 -  dot. zad.12 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby nebulizator wyposażony był w samo 
domykającą się zastawkę pozwalająca na prowadzenie nebulizacji bez rozłączania obwodu 
oddechowego i przerywania wentylacji, takich jak obecnie stosowane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 72 -  dot. zad.12 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość 
rozbijanych cząstek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 73 -  dot. zad.16 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego w rozmiarach 18 CH-32 CH 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 74 -  dot. zad.21 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania 
moczu o długości 60 cm, gramaturze 80 g/m2, grubości nici 0,15 mm i szerokości 1,1 -1,5 cm zweżane 
na końcach 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
* Pytanie nr 75 -  dot. zad.31 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga, aby kaniula wyposażona była w zawór odcinający, tak 
jak obecnie stosowana przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga typowej kaniuli dotętniczej. Zawór odcinający jest bardzo 
pożądany – ocena wartości użytkowej. 
 
* Pytanie nr 76 -  dot. zad.31 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniula mają być pakowane w opakowanie nie zawierające celulozy, 
które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie 
gwarantuje pełna sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 77 -  dot. zad.33 poz.1-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheotomijnych, bez mankietu uszczelniającego, zwężające się 
ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystycznie kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, 
zastawka fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, sterylne, wykonane z terno wrażliwego PCV, bez lateksu, w 
rozmiarach: 
7 (śr 10,85 mm, dł 62,8 mm) 
8 (śr 11,90 mm, dł 70,6 mm) 
9 (śr 12,90 mm, dł 70,6 mm) 
10 (śr 13,95 mm, dł 70,6 mm) 
11 (śr 14,95 mm, dł 78,5 mm) 
12 (śr 15,95 mm, dł 78,5 mm) 
7 (śr 17,45 mm, dł 83,2 mm) 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 78 -  dot. zad.35 poz.1-4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli maskę krtaniową wielorazowego użytku do 
wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania 
nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, 
co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów 
pacjenta, w zakresach wagowym: 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg; >100 kg 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowej maski krtaniowej, pozostałe cechy dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 79 -  dot. zad. nr 50 
Czy Zamawiający zgodzi się na prowadnik o następujących parametrach: 
Prowadnik pokryty hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38cm 
Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2cm 90% wagi w części 
proksymalnej 55% wagi) 
Średnica 0,014 (0,37mm) 
Długość 182 i 300cm 
Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta 
Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm,  
Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 
 

   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. 
 


