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SPZOZ/SAN/ZP/65/2016                                                  Sanok, dnia 29.04.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2016 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 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-
220oC? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   
 
* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 12cmx200m w 
miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 7,5cm x 3,5cm 
x100m w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x 100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 25cm x 6cm x 
100m w miejsce rękawa o wymiarach 25cm x 6,5cm x 100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 9 
Czy Zmawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 30cm x 7cm 
x100m w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6,5cm x 100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 6 – dot. z ad. nr 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, 
EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 23 cewnika permanentnego 
poliuretanowego schodowego o średnicy 14,5Fr i długościach: 19cm, 23cm, 27cm cuff to top w 
zestawie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 41 
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  SP ZOZ/PN/14/2016 
zadanie 41 pozycja 1 termin składania ofert  10.05.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty 
system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania 
przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający 
prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o 
przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) 
przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu 
krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji 
środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 41 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym 
tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej 
ilości czyli 1008 zestawy po 2 szt. (28 opakowań)? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 49 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z 
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko 
adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla 
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR   i długości  17cm, 20cm, 25 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 końcówką 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 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, 
nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik 
(na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 10a – dot. zad. nr 42 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z 
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko 
adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla 
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR   i długości  17cm, 20cm    z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla 
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła 
z końcówką 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 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na 
szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 8 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę zgodną z opisem SIWZ w rozmiarze 60 x 60cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 9 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw spełniający opis SIWZ w rozmiarze 20 cm x 5,5cm:100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 9 poz.2 
Czy Zmawiający dopuści do oceny rękaw spełniający opis SIWZ w rozmiarze 30cm x 8,0cm:100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 1 poz.2 
Proszę o dopuszczenie zgłębnika dwunastniczego o długości 1250mm. 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 4 poz.4 
Proszę o dopuszczenie zestawu do lewatywy z twardą kanką z jednym centralnym otworem. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 10 poz.3 
Proszę o wydzielenie do oddzielnego pakietu przyrządu do precyzyjnego podawania płynów. 
Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 17 – dotyczy wzoru umowy §3 punkt 2 
Proszę o zmianę zapisu umowy na :w przypadku zwłoki w dostawie Wykonawcy wypłaci 
Zamawiającemu 0,5% wartości zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w dostawie. Przewidziana kara umowna w wysokości 2% za dzień opóźnienia w dostawie jest 
niewspółmierna do ewentualnego przewinienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 18 – dotyczy wzoru umowy §2 ust.4 
Czy poprzez termin dostawy Zamawiający miał na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 3 poz.1b 
Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-10ml? 
Odpowiedź: Zgonie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 20 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu 
zachowania jakości? 
Odpowiedź: tak wymaga 
 
* Pytanie nr 21 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c 
Czy Zamawiający wymaga, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar cewnika oraz 
pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego? 
Odpowiedź: tak wymaga 
 
* Pytanie nr 22- dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z 
kodem kolorystycznym ISO? 
Odpowiedź: tak wymaga 
 
* Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 3 poz.1a – 1c 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były podwójnie wewnętrznie w opakowanie 
foliowe i zewnętrznie w opakowanie folia – papier? 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 3 poz.3,4 
Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona”, co ułatwia proces zakładania 
cewnika bez użycia dodatkowego żelu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 25 – dot. zad. nr 3 poz.3,4 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar cewnika oraz skróconą 
nazwę producenta tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z 
opakowania jednostkowego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 26 – dot. zad. nr 4 poz.2,4,5 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź: Nie 

 
* Pytanie nr 27 – dot. zad. nr 4 poz.6a 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do karmienia były pakowane na prosto, pozbawione były 
szkodliwych ftalanów, posiadały nadrukowaną skalę cyfrową oraz powierzchnię „zmrożoną”, która 
ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 28 –dot. zad. nr 11 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga igły 0,5*16? 
Odpowiedź: Tak 

 
* Pytanie nr 29 – dot. zad. nr 11 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy 
posiadający 3 ORINGI, które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 11 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki gwarantowały podanie pełnej dawki leku (brak przestrzeni 
martwej)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

 
* Pytanie nr 31 – dot. zad. nr 18 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar oraz skróconą nazwę 
producenta tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z 
opakowania jednostkowego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 32 – dot. zad. nr 18 poz.2,3, 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 33 – dot. zad. nr 19 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków 
wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed załamaniem i zagięciem, czy to będzie 5 czy 
6 pasków nie m znaczenia. 
 
* Pytanie nr 34 – dot. zad. nr 19 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga cewników dla dorosłych? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 37 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków 
wzmacniających powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu? 
Odpowiedź: Wymaga zabezpieczenia przed zamknięciem światła, ilość pasków nie ma znaczenia 
(skuteczne zabezpieczenia) 
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* Pytanie nr 36 – dot. zad. nr 37 poz.1,2  
Czy Zamawiający wymaga, aby maski pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości? 

Odpowiedź: pakiet obejmuje ocena użytkowa. 
 
* Pytanie nr 37 – dot. zad. nr 37 poz.1,2 
Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały metalowy klips nosowy oraz regulację obwodu 
głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Ocena użytkowa sposób i jakość dopasowania. 
 
* Pytanie nr 38 – dot. zad. nr 41 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby zamknięty system dostępu naczyniowego posiadał podzielną, 
silikonową membranę nie wystającą poza plastikową obudowę, co ułatwia proces dezynfekcji? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 39 – dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 40 – dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby dren łączący oraz balonik kontrolny był w innym kolorze niż korpus 
rurki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 41 – dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga aby na baloniku kontrolnym nadrukowana była skrócona nazwa 
producenta ora rozmiar rurki, co ułatwi proces identyfikacji rozmiaru nawet po wyjęciu z opakowania 
jednostkowego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 42 -  dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki nadrukowane były minimum 3 oznaczenia rozmiaru 
rurki w celu szybkiej i łatwej identyfikacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 43 -  dot. zad. nr 44 poz.1 
Czy Zmawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 44 – dot. zad. nr 23 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 23 zestawów z cewnikami permanentnymi o 
średnicy zew. 15,5Fr – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 45 – dot. zad. nr 24 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 24 zestawów z cewnikami permanentnymi o 
średnicy zew. 15,5Fr – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 46 – dot. zad. nr 15 poz. 1-3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na 
opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których 
jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej 
wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 
sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej 
zaokrąglenia. 
Odpowiedź: Tak, po odpowiednim przeliczeniu 
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* Pytanie nr 47 – dot. zad. nr 15 poz.1-3 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o 
dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku. 
Odpowiedź: nie dotyczy 
 
* Pytanie nr 48 – dot. zad. nr 15 poz.1 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody EKG do monitorowania 
24-godzinnego do badań holterowskich z prostokątnym otworem bez przecięcia boków elektrody 
służącym do przełożenia kabla oraz tarką służącą do przygotowania skóry pacjenta przed aplikacją? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody bez przecięcia. 
 
* Pytanie nr 49 – dot. zad. nr 15 poz.2 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody do testów wysiłkowych 
dla dorosłych z tarką służącą do przygotowania skóry pacjenta przed aplikacją? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 50 – dot. zad. nr 15 poz.2 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody do testów wysiłkowych 
dla dorosłych na włókninie czy na piance? 
Odpowiedź: na piance. 
 
* Pytanie nr 51 – dot. zad. nr 17 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL tj. AQL = 1,0.   
Odpowiedź: tak, dopuszcza 
 
* Pytanie nr 52 – dot. zad. nr 17 poz.2 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury 
sieci, nie posiadające badań na przenikanie cytostatyków, w opakowaniu foliowym 
termoformowalnym nie próżniowym, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z 
przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice bez badań na przenikalność cytostatyków, pozostałe 
parametry bez zmian. 
 
* Pytanie nr 53 – dot. zad. nr 17 poz.3 
Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z zadania nr 17 i utworzenie z niej odrębnego pakietu, ponieważ 
opis rękawic zawartych w pozycji nr 3 wskazuje na konkretny produkt jednego producenta tj. 
rękawice Protetix producenta CardinalHealth, i tym samym umożliwia złożenie oferty w zadaniu nr 17 
tylko jednemu wykonawcy, który posiada w swojej ofercie ww. rękawice, co jest sprzeczne art. 7 ust. 
1-3, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 17 
umożliwi złożenie oferty na pozostałe pozycje również innym Wykonawcom. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 54  - dot. zad. nr 27 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny rękawic w op. – 200 szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem wymaganych ilości 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 55 – dot. wzoru umowy  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 3 ust. 2 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej 
z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji 
dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu 
zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 2% niezrealizowanej 
dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do 
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szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami 
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco 
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym 
razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie 
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Odpowiedź: Nie 
 
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w 
trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością 
niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, 
bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż 
tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem 
Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do 
sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. 
 
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu 
realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z 
powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie 
zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. 
Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką 
umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy 
albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana 
jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć 
Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie 
jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne 
wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan 
majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego 
spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. 
Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez 
Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis : „kary umownej z tytułu przekroczenia terminu 
realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z 
powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany” 
 
* Pytanie nr 56 – dot. wzoru umowy §3 ust.5 
Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego towaru na 5 dni roboczych 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 57 – dot. zad. nr 23 
Czy Zmawiający dopuści w pak. 23 cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 15F z zestawem do 
implantacji o długości 19cm, 23cm,28cm. 
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza  
 
* Pytanie nr 58 – dot. zad. nr 24 
Czy Zmawiający dopuści w pak. 24, cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 15F z zestawem 
do implantacji o długości 19cm, 23cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 59 -  dot. zad. nr 45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się z 
cewnika typu J9FR, 11FR, 14FR wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub 
lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 11, CH 14); rozszerzała atraumatyczne (dla cewników 
CH 11 oraz CH 14 dodatkowe rozszerzadło z rozrywalną koszulką); prowadnik typu Lunderquista 
pokrytego teflonem w rozmiarze 0,035”, dł.80cm; igły punkcyjnej dwuczęściowej 18G, dł.19,5cm 
oraz uniwersalnego łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH11 oraz CH14) 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 60 -  dot. zad. nr 45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się z 
cewnika typu J9 FR, 12FR, 14FR, wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub 
lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 14); rozszerzała atraumatyczne (dla cewnika CH14 
dodatkowe rozszerzadło z rozrywalną koszulką) prowadnik typu Luderquista pokrytego teflonem w 
rozmiarze 0,35”, dł.80cm. igły punkcyjnej dwuczęściowej 18G, dł.19,5 cm oraz uniwersalnego 
łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH 14). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 61 -  dot. zad. nr 53 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów typu 
Double – J z systemem sterującym, umożliwiającym sterowalność zestawu (system pełni taką samą 
funkcję jak popychacz z dwoma wąsami) o następujących rozmiarach: 
4,7 CH, dł.24-30cm/ system sterujący dł. 53cm/ prowadnik 0,028” dł. 125cm, 6Ch, dł. 24-
30cm/system sterujący dł. 53/prowadnik 0,035” dł. 125cm, 7Ch, dł. 24-30cm/system sterujący dł. 53 
cm/ prowadnik 0,035” dł. 125cm, 8 Ch, dł. 24-30 cm/system sterujący, dł. 53 cm/ prowadnik 0,035” 
dł. 125cm, 9 Ch, dł. 24-30 cm/system sterujący dł. 53cm/prowadnik 0,045’ dł. 125cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 62 -  dot. zad. nr 38 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji w następującym składzie: 
6 x Tampo z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość jajka 
1 x kleszczyki plastikowe 14cm. Opakowanie tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny może 
posłużyć jako pojemnik na odpadki, wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 63 -  dot. zad. nr 38 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na sprzedaż ww. zestawu w pełnych opakowaniach 
zbiorczych tj 72 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 1szt. zestawu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
* Pytanie nr 64 -  dot. zad. nr 9 poz.1,2 
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m Zamawiający dopuści rękaw 12cm x 200m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 65 -  dot. zad. nr 9 poz.2,1 
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x100m Zamawiający odpuści rękaw 
7,5cmx4,5cmx100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 66 – dot. zad. nr 9 poz. 2.2 
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 15cmx5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 15cm x5,5cm 
x100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 67 -  dot. zad. nr 9 poz.2.3 
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 20cmx5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 
20cmx6cmx100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 68 – dot. zad. nr 9 poz.2.5 
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 30cmx6,5cmx100m Zamawiający dopuści rękaw 
30cmx7cmx100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 69 -  dot. zad. nr 26 
Czy Zamawiający w pozycji 3 zadania 26 dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 4,7F, 5F, 
pętla 2cm. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 70 -  dot. zad. nr 39 
Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do przezskórnej gastrostomii 
w rozmiarach 20F i 24f, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 71 -  dot. zad. nr 39 poz.3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania żylaków 
przełyku zawierającego 6 podwiązek z materiału hipoalergicznego, głowica wyposażona w nylonową 
prowadnicę, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 72  -  dot. zad. nr 39 poz.6 
Czy Zamawiający w pozycji 6 zadania 39 dopuści zaoferowanie zestawu do protezowania dróg 
żółciowych z protezą bez nici, z możliwością korekty położenia w przód, dł. protezy 5cm, 7cm, 9cm i 
12cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 73  -  dot. zad. nr 41 poz.7 
Czy Zamawiający w pozycji 7 zadania 41 dopuści zaoferowania prowadnika z końcówką roboczą o 
długości 7cm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Pytanie dotyczy zadania 39 – Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 74  - dot. zad. nr 53 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego nić dołączoną do cewniku do korekty 
jego położenia/usunięcia w miejsce wąsów do sterowania, średnica 4,7 Ch w miejce 4,8Ch, długość 
popychacza 35cm dla średnic 6Ch – 9Ch, prowadnik o długości 150cm, pozostałe parametry zgodne z 
opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
* Pytanie nr 75 -  dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 76 -  dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne zestawy z 
cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą Seldingera, 
cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, 
końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona 
niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona 
końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału 
Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 15, 17, 19, 23, 27cm – do wyboru przez 
Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28, 32cm. W skład zestawu 
wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 
1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-
apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 
nasadki iniekcyjne? 
Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii  z zakończeniem  podwójne 

„D”  w dużym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności 

przepływu. Taki kształt zakończenia zmniejsza ryzyko utraty drożności z powodu przylegania do 

ściany naczynia. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 77 -  dot. zad. nr 24 
Czy Zamawiający wymaga schodkowego zakończenia cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 78 -  dot. zad. nr 24 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne zestawy z 
cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą Seldingera, 
cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, 
końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona 
niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona 
końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału 
Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 15, 17, 19, 23 cm – do wyboru przez 
Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28cm. W skład zestawu wchodzi: 
cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 
1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-
apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 
nasadki iniekcyjne? 
Uzasadnienie: Cewnik Duramax wykonany w innowacyjnej technologii  z zakończeniem  podwójne 

„D”  w dużym stopniu zmniejsza recyrkulację oraz umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności 

przepływu. Taki kształt zakończenia zmniejsza ryzyko utraty drożności z powodu przylegania do 

ściany naczynia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 79 -  dot. zad. nr 23 
Czy zamawiający w zadaniu 23 podaje długości cewników do mufy czy długość całkowitą? 
Odpowiedź: Długość cewników do mufy. 
 
* Pytanie nr 80 -  dot. zad. nr 23 
Czy zamawiający w zadaniu 23 oczekuje cewników zakładanych metodą antregrade czy retrograde? 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy ww. cewników 
 
* Pytanie nr 81 -  dot. zad. nr 24 
Czy zamawiający w zadaniu 24 dopuści cewniki permanentne dwuświatłowe 15 Fr firmy Arrow o 
długościach 19cm oraz 23cm domufy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 82 -  dot. zad. nr 42 
Czy Zamawiający w zaddaniu 42 dopuści zestawy do dializ 2-światłowe firmy Arrow o średnicy 12Fr 
i długościach 16cm oraz 20cm, sterylne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 83 -  dot. zad. nr 49 
Czy Zamawiający w zadaniu 49 dopuści cewniki dializacyjne, jałowe, 2-światłowe firmy Arrow o 
średnicy 12Fr i długościach 16cm oraz 20cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 84 -  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: Zgodnie z zapisami SIWZ  
 
* Pytanie nr 85 -  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 zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 86 -  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 zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 87 -  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 zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 88 -  dot. zad. nr 35 poz.2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie: zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego 
(trokar + cewnik) 12-14 Fr o poniższych parametrach zestaw: 
- rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12cm) 
-zatyczka 
- cewnik Foley’a z silikonu ze zintegrowanym balonem – PROSIL: 
Optycznie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika, krótkie, atraumatyczne zakończenie 
cewnika widoczne w promieniach RTG, transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach 
RTG, miękki balon 5cm, 2 oczka, 41 cm długości? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 89 -  dot. zad. nr 49 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu który aktualnie zamawiający używa: 
Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z 
miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych 
rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi 
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zastawkami hemostatycznymi i uniwersalnymi zakończeniami typu luer lock , cewnik skalowany co 1cm , 
nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, w rozmiarze 12Fr jednej długości 25cm, ale oferujący 
możliwość aplikacji w naczyniu w zakresie 15cm-25cm . Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem 
pojemności kanałów na ramionach cewnika,* mandryn usztywniający cewnik przy aplikacji oraz 
wprowadzenia prowadnika, *igła 18g x 7cm z portem bocznym/ zastawka , *prowadnik nitinolowy 
odporny na zaginanie o długości 70cm typu J ,* 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie 
zapinanego klipsu, * strzykawka 5ml, * skalpel 11,* plaster z rzepem do zamocowania bezszwowego 
cewnika, *  2 opatrunki w formie plastra *naklejka identyfikacyjna pacjenta. Zestawy pakowane sterylnie 
z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu ? 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 90 -  dot. zad. nr 54 
Czy zamawiający oczekuje w zestawie cewnika z transparentnego silikonu z linią radiacyjną na całej 
długości , krótkim otwartą końcówką oraz balonem o pojemności 5 ml reszta zgodna z SIWZ ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 91 -  dot. zad. nr 29 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli grubość 
ścianki palca min.0,33mm? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 92 -  dot. zad. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zatyczkę do cewnika sterylną. 
Odpowiedź: Tak 
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* Pytanie nr 93 -  dot. zad. nr 10 
Czy Zamawiający dopuści w poz.3 precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych – 
innowacyjnych aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność 
filtracji bakterii (BFE) Regulator Exadrop umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola 
przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora 
kroplowa bez PCV. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 94 -  dot. zad. nr 11 
Czy Zamawiający dopuści w poz.1 strzykawkę j.u. do TBC z igłą 0,5 x16 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 95 -  dot. zad. nr 14 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2 strzykawki do pomp infuzyjnych 50(60) ml Firmy Braun 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50ml, nie dopuszcza 60ml. 
 
* Pytanie nr 96 -  dot. zad. nr 33 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 strzykawkę 100 ml z końcówką cewnikową, przeznaczone do 
infuzji pozajelitowej i przemywania (krótko-terminowe, chirurgiczne i inwazyjne Przeźroczystego 
cylindra wykonanego z polipropylenu medycznego z czarną skalą. Centralna końcówka cewnikowa. 
Skala z 2 ml stopniowaniem w odstępach 10ml. Tłok wykonany z polipropylenu medycznego jest 
zaopatrzony w dalszą końcówkę luer, który może być zastosowany do końcówki cewnikowej w razie 
potrzeby. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 97 -  dot. zad. nr 9 
Zad. 9: czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 60g/m2, temperaturze zgrzewania 
180-210°C, o wytrzymałości folii na rozdarcia min. 62N? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 98 -  dot. zad. nr 9 poz.1 
Zad. 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 12cm w miejsce 12,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 99 -  dot. zad. nr 9 poz.2 
Zad. 9 poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 25x6cm w miejsce 25x6,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 100 -  zad.9 poz.2 
Zad. 9 poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 30x6cm w miejsce 30x6,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 101 -  dot. zad. nr 17 poz.1 
Zad. 17, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 102 -  dot. zad. nr 1 
Zad. 17, poz. 1: czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 0,65? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 103 -  dot. zad. 22 
Zad. 22: Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH oraz pozytywnej opinii 
IMiD na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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* Pytanie nr 104 -  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 105 – 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 106 -  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 107 -  dot. zad. nr 1 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy z PCV o długości 1250mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 108 -  dot. zad. nr 1 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z PCV o długości 800mm w miejsce zgłębnika 
dwunastniczego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 109 -  dot. zad. nr 2 poz.1,2 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w opakowaniu a”100szt? 
Odpowiedź: tak, po odpowiednim przeliczeniu 
 
* Pytanie nr 110 – dot. zad. nr 4 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką z jednym otworem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 111 -  dot. zad. nr 4 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 112 – dot. zad. nr 10 poz.3 
Czy Zmawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów inf. z regulatorem przepływu 
w zakresie do 250ml/godz.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 113 – dot. zad. nr 17 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein < 150ug/g? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 114 -  dot. zad. nr 17 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <100ug/g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 115 -  dot. zad. nr 17 poz.3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania próżniowego? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 116 -  dot. zad. nr 17 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowo – polimerowe? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 117 – dot. zad. nr 17 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem równomiernie wzmocnionym? 
Odpowiedź: Dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów 
 
* Pytanie nr 118 -  dot. zad. nr 25 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki Sengstakena – Blackemora o rozmiarach Ch 16,18,20 z 
wyłączeniem rozmiaru Cg14? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 119 -  dot. zad. nr 27 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w rozmiarach S, M, L w opakowaniach a’200szt. oraz 
rozmiarach XL 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 120 -  dot. zad. nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubościach ścianki: palec – 0,33mm, dłoń – 
0,30mm, mankiet – 0,23mm? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 121 -  dot. zad. nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą 
pewny chwyt zamiast powierzchni teksturowanej? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 122 -  dot. zad. nr 3 poz.1a 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley CH 06-CH 10 z balonem 3ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 123 -  dot. zad. nr 3 poz.1c 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy czy cztery otwory drenujące 
zwiększające efektywność drenażu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4 otwory. 
 
* Pytanie nr 124 -  dot. zad. nr 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji 
użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie 
do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
* Pytanie nr 125 -  dot. zad. nr 3 poz.3,4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane 
kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na 
konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar 
oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 126 -  dot. zad. nr 4 poz.6 
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co 
umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalowanie 
 
* Pytanie nr 127 -  dot. zad. nr 4 poz.6 
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, 
cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną 
przez producenta informacją na opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 128 -  dot. zad. nr12  poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kaniule do wlewów dożylnych mają  być pakowane w 
opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne, bez zawartości celulozy, odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
gwarantujące sterylność produktu, tak jak dotychczas stosowane w szpitalu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 129 -  dot. zad. nr 12 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, by  kaniule do wlewów dożylnych 
sterylne posiadały  zarówno w rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w 
szpitalu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 130 -  dot. zad. nr 12 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule do wlewów dożylnych 
wykonane była z PTFE widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących), tak jak dotychczas stosowane w 
szpitalu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 131 -  dot. zad. nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie bez 
zawartości celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości i zapobiegające uszkodzeniu w trakcie 
przechowywania i użytkowania, a w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 132 -  dot. zad. nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były z poliuretanu i 
posiadały zastawkę antyzwrotnę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 133 -  dot. zad. nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać min. 5 pasków radiocieniujących?  
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 134 -  dot. zad. nr 13 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo po cztery sztuki na 
blistrze. 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 135 -  dot. zad. nr 14 poz.1,2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp 
infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? 
Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być 
stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy. 
Odpowiedź: dot. pomp firmy Braun, strzykawki muszą być kompatybilne. 
 
* Pytanie nr 136 -  dot. zad. nr 14 poz.1,2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson, 
trzyczęściowych do pomp infuzyjnych 50/60ml z końcówką Luer-Lock, z bezpieczną blokadą tłoka 
zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok bez lateksu z podwójnym 
uszczelnieniem, trwała przedłużona skala, skalibrowanych z pompami strzykawkowymi: Braun. 
Odpowiedź: Zamwiający wymaga 50ml, pozostały opis dopuszcza. 
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* Pytanie nr 137 -  dot. zad. nr 16 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jaką maksymalna objętość wypełnienia mają posiadać kraniki 0,22ml 
czy 0,23ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 0,22 i 0,23ml. 
 
* Pytanie nr 138 -  dot. zad. nr 18 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane 
kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na 
konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar 
oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie 
dostarczane? 
Odpowiedź:Tak 
 
* Pytanie nr 139 -  dot. zad. nr 18 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory boczne 
naprzeciwległe i jeden centralny? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem 2 boczne i 1 centralny. 
 
* Pytanie nr 140 -  dot. zad. nr 20 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera z łącznikiem do długotrwałego drenażu 
pooperacyjnego w rozmiarze 10,12,14 CH, tak jak obecnie stosowane w szpitalu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 141 -  dot. zad. nr 20 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny Ulmera mają posiadać klamrę zaciskową fabrycznie 
pakowaną wraz drenami? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
 
* Pytanie nr 142 -  dot. zad. nr 26 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał cewnik poliuretanowy JJ 
z linią pozycyjną i skalowaniem co 1cm co znacznie ułatwia zakładanie cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 143 -  dot. zad. nr 26 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach : 3F , 4F , 4,8F, 6F? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 144 -  dot. zad. nr 27 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 100szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 145 -  dot. zad. nr 27 poz.1 
Czy w związku z faktem, że rękawice będą używane do podawania posiłków, Zamawiający oczekuje 
dołączenia do oferty certyfikatu dopuszczenie do kontaktu z żywnością? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 146 -  dot. zad. nr 28 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 150szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: tak, dopuszcza 
 
* Pytanie nr 147 -  dot. zad. nr 28 poz.1 
Czy w związku z faktem, że rękawice będą używane do mycia narzędzi, Zamawiający oczekuje badań 
na min. 12 substancji  chemicznych zgodnie z EN374-2 na co najmniej  pierwszym poziomie, oraz 
przebadane na etanol i izopropanol? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 148 -  dot. zad. nr 29 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o grubościach: na palcu 0,32 mm, na dłoni ≥ 
0.21 mm i na mankiecie ≥ 0.21 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 149 -  dot. zad. nr 35 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 50ml i ściętym 
końcem Couvelaire. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 150 -  dot. zad. nr 35 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego Couvelaire (końcówka ścięta „fletowo”) 
wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 151 -  dot. zad. nr 35 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętle  (typ Pig-Tail) z 
końcówką zaobloną i trokarem rozrywanym, rozmiar CH 10-14, balon 5-15 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 152 -  dot. zad. nr 41 poz.1 
Czy Zamawiający oczekuje zaworu mechanicznego czy z podzielną membraną? Pragniemy nadmienić, że zawór 
z podzielną membraną jest rekomendowany przez CDC jako produkt zmniejszający liczbę odcewnikowych 
zakażeń krwi w danej jednostce. 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem. 
 
* Pytanie nr 153 -  dot. zad. nr 41 poz.1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą 
materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu 
naczyniowego? 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem. 
 
* Pytanie nr 154 -  dot. zad. nr 53 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów: cewnik moczowodowy 
podwójnie zgięty (Double J) wykonany z poliuretanu dł. 26-30 Ch 4,8-7, bliższy koniec otwarty, dalszy 
zamknięty, do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy, z zestawem do implantacji: prowadnica min 100 cm i 
popychaczem dł. ok. 45cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 155 -  dot. zad. nr 53 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z pojedynczym popychaczem, pakowanego 
pojedynczo, sterylnego, w składzie: 

• jeden cewnik poliuretanowy, 
• pojedynczy popychacz 0,035”, 
• prowadnica 

Końcówka cewnika zamknięta/otwarta, w rozmiarach: 
Długość FR/CH 4,8 FR/CH 6 FR/CH 7 FR/CH 8 

24 cm BNBB53 BNBB63 BNBB73 x 

26 cm BNBB54 BNBB64 BNBB74 BNBB84 

28 cm BNBB55 BNBB65 BNBB75 BNBB85 

30 cm x x x BNBB86 

Odpowiedź: Zamawiający nie 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. 


