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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/201 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na    dostawę  sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku  

   dla   SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy   pakiet nr   56  
Czy zamawiający dopuszcza zestaw pościelowy, włóknina typu polipropylen o gramaturze 
min. 25 g/m², 
skład: poszewka na poduszkę - 70cm x 80 cm (+10 cm zakładka), poszwa na kołdrę – 160cm 
x 210 cm (+10 cm zakładka), prześcieradło  - 150cm x 210 cm, w kolorze zielonym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie nr 2  – dotyczy   pakiet nr   39  
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  zgodne  z  normą  EN  455  potwierdzoną  deklaracją 
zgodności bądź raportem testowym, bez konieczności przedstawiania certyfikatu wydanego 
przez Jednostkę Notyfikowaną? Jednocześnie  informujemy iż Jednostka Notyfikowana nie 
bierze  udziału w procesie oceny zgodności dla rękawic diagnostycznych a jedynie producent 
deklaruje w/w zgodność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3  – dotyczy   pakiet nr 5  
Zwracamy się z prośba o dopuszczanie w pakiecie 5 zestawów do kaniulacji dużych naczyń w
rozmiarach: poz. 4) 4F/15cm 1 kanałowy; poz. 5) 5F/13cm 2 kanałowy i poz. 7) 3F/10cm 1
kanałowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 4 – dotyczy   pakiet nr 7  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 5 igieł do wkłuć pp w rozmiarach 
20, 22G/50mm Standard.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 5 – dotyczy   pakiet nr 12  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania
moczu u kobiet o następującej charakterystyce:

12. taśma  uniwersalna  do  operacyjnego  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu 
zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego;

13. taśma jednorazowa,  sterylna,  całkowicie  niewchłanialna,  w osłonce polietylenowej, 
wykonana z polipropylenu monfilamentowego;

14. długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,55 mm, 
gramatura 80 g/m2;

15. końcówki  taśmy  zakończone  nitkami  z  pętelkami  ułatwiającymi  mocowanie  do 
prowadnicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 6  – dotyczy   pakiet nr   45 - Dostępy długoterminowe, ilość pozycji 3, pozycja 1  
 Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  permanentny do  dializ  poliuretanowy  dwukanałowy 
15,5FR o długości 24cm ( tip to cuff 19cm ),  28cm ( tip to cuff 23cm ), 32cm ( tip to cuff 
27cm ),  36cm  (  tip  to  cuff  31cm ),  40cm (  tip  to  cuff  35cm ), widoczny w Rtg. Zestaw 
składający  się  z:  cewnika  dwukanałowego  z  mufką  z  dwoma  niezależnymi  światłami 
tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z 
termowrażliwego,  biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z 
gwintową  nasadką  uciskową,  mankietem  uszczelniającym,  zespołem  rozgałęziaczy, 
rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 
18  G  x  7cm,  pianka  zabezpieczającą,  opatrunki  na  ranę,  portami  iniekcyjnymi, 
usztywniaczem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie  pozycji  1 z  Pakietu 45 i  stworzy osobny 
pakiet

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

Pytanie nr 7 – dotyczy   pakiet nr   31, poz. 1  
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej 
konkurencji  dopuści  do  przetargu  siatkę  wykonaną  z  polipropylenu  monofilamentowego, 
grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 70 
g/m2 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr  8 – dotyczy   pakiet nr   31, poz. 2  
Zwracamy  się  z  zapytaniem  do  Zamawiającego,  czy  w  trosce  o  zachowanie  uczciwej 
konkurencji  dopuści  do  przetargu  siatkę  wykonaną  z  polipropylenu  monofilamentowego, 
grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, grubość nici 0,10 mm, gramatura 55 
g/m2 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 9 – dotyczy   pakiet nr   31  
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza 
siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji 
(co usprawnia jej prowadzenie)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

Pytanie nr 10 – dotyczy   pakiet nr45 poz. 1   
1.   Czy  Zamawiający   dopuści  do  postępowania  cewnik  dwuświatłowy  długoterminowy 
Permthane  Twin  Cath  Long  Term  Heamodialysis  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 i  długościach do mufy: 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: Zamawiający nie dopuszcza. 

 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr  11– dotyczy   pakiet nr   39 poz. 1   
Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 op. z rozmiaru M i op. z rozmiaru S. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12  – dotyczy   pakiet nr   39 poz. 1  
Prosimy  o  dopuszczenie  deklaracji  zgodności  producenta  z  normą  EN  455,  zamiast 
certyfikatu  jednostki  notyfikowanej,  ponieważ  rękawice  diagnostyczne  są  wyrobem 
medycznym klasy I (niesterylnym) i zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych 
jednostka notyfikująca nie bierze udziału w ocenie zgodności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy   pakiet nr   40 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dotyczy   pakiet nr   40 poz. 7   
Prosimy o wyjaśnienie  czy w ww. pozycji  Zamawiający oczekuje standardowego żelu do 
badań USG czy żelu USG typu Aquasonic 100?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje takie rodzaje jak wymieniono w specyfikacji.

Pytanie nr 15 – dotyczy   pakiet nr   40 poz. 11  
Prosimy wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier gładki czy w kratkę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kratkę.
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Pytanie nr 16 – dotyczy   pakiet nr   40 poz. 11  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

   
Pytanie nr 17 – dotyczy   p  rojektu umowy – par. 2 ust. 3  
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty 
wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie 
prognozowanej  ilości  zamówień,  składanych  przez  Zamawiającego  w  trakcie  realizacji 
umowy zamówienia publicznego.
Powyższe  stanowi  niezbędne  informacje,  konieczne  do  właściwego  przygotowania  oferty 
przetargowej  w  zakresie  dokonania  właściwej  wyceny  wyrobów,  w  koszt  którego 
Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do §2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym 
brzmieniu:
„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  częściowej  realizacji  umowy,  jednak  
niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie może podać minimum.

Pytanie nr 18 – dotyczy   pakiet nr 35 poz. 1  
 Czy Zamawiający w Pakiecie 35 pozycji 1 oczekuje zestawów do przezskórnej tracheostomii
 pakowanych na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – nie wymaga.

Pytanie nr 19  – dotyczy   pakiet nr 25, pozycja 1-2  
   Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do 
odsysania  z  portem  do  pobierania  próbek  konkurencyjnego  producenta  (firma  brytyjska),  pod 
warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie 
(kanistry, mocowniki)?   W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do   
doposażenia. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto w pozycji 2 jest 
Wkłady workowe j/u do ssaków o poj. 1000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o 
owalny kształcie, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania 
wkładu  na  kanister,  z  zastawką  zapobiegającą  wypływowi  wydzieliny  do  źródła  próżni,  
posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodowego, z  
portem na pokrywie do pobierania próbek wykonane z elastycznego tworzywa. Kompatybilne  
z pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala.
MA BYĆ 
Wkłady workowe j/u do ssaków o poj. 1000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o 
owalny kształcie, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania 
wkładu  na  kanister,  z  zastawką  zapobiegającą  wypływowi  wydzieliny  do  źródła  próżni,  
posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodowego, z  
portem na pokrywie do pobierania próbek wykonane z elastycznego tworzywa. Kompatybilne  
z pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala.
W  przypadku  zapotrzebowania  na  dodatkowe  pojemniki  i  mocowanie  podczas  trwania 
umowy oferent uzupełni brakujące ilości nieodpłatnie.
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Pytanie nr 20 – dotyczy   pakiet nr   9, poz. 3 i 4  
Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu pozycji 3 oraz 4 i dopuszczenie 
prowadników teflonowych o długości 180cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

Pytanie nr 21  – dotyczy   pakiet nr 46 poz. 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46 pozycja 1 dopuści taśmy silikonowe, średnica 1,5mm w
kolorze niebieskim i żółtym, pakowane po 2 x 45cm w saszetce w przeliczeniu na wymaganą
przez Zamawiającego ilość sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 22 – dotyczy   pakiet nr 46 poz. 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 46 pozycja 2 dopuści taśmy silikonowe, średnica 2,5mm w
kolorze niebieskim i żółtym, pakowane po 2 x 45cm w saszetce w przeliczeniu na wymaganą
przez Zamawiającego  ilość sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dotyczy   p  odpisania 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: Zamawiający potwierdza jak wyżej, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy   pakiet nr   SIWZ   
Prosimy o potwierdzenie,  iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.  24 ust.  1 pkt 23 
ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który  nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Odpowiedź: Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   Prawo Zamówień  Publicznych  (tekst  
jednolity Dz.U. Z 2015r., poz. 2164 z póź.zm)i rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26  
lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126)

Pytanie nr 25 – dotyczy     zawarcia umowy  
Z uwagi  na  fakt,  iż  siedziba  Wykonawcy  znajduje  się  poza  granicami  kraju  wnosimy  o 
wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do 
podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana 
również pocztą kurierską.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak wyżej. 

Pytanie nr 26 – dotyczy        §3 pkt.2 wzoru umowy  
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 
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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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy     §3 pkt.4 wzoru umowy  
Paragraf  3  pkt  4  wzoru  umowy  mówi,  iż:  „4.  W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru 
Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5%  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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 28 – dotyczy   pakiet nr   Dot.   §3 pkt.8 wzoru umowy  
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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy   pakiet nr  4.  
Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 30 – dotyczy   pakiet nr 4  
Czy  Zamawiający  wymaga  rurek  silikonowanych,  ze  znacznikiem  głębokości  w  postaci 
grubego pierścienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dotyczy   pakiet nr 4  
Czy Zamawiający wymaga rurek ze znakowanym rozmiarem balonikiem kontrolnym?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga oznaczeń rozmiaru widocznego po złożeniu rurki.

Pytanie nr 32 – dotyczy   pakiet nr 21  
Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Pytanie nr 33 – dotyczy   pakiet nr 21, poz. 1,2,3  
Czy Zamawiający wymaga rurek ze znakowanym rozmiarem balonikiem kontrolnym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia rozmiarem widocznym po złożeniu rurki.
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Pytanie nr 34 – dotyczy   pakiet nr 21, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych ze stałym, czy z ruchomym szyldem?
Odpowiedź: Zamawiający ruchomego szyldu wymaga w Pak.21, poz. 3.

Pytanie nr 35 – dotyczy   pakiet nr   2 poz. 1  
1.   Prosimy  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  czy  wymiennik  ciepła  i  wilgoci  ma 
charakteryzować się małą przestrzenią martwą,  maksymalnie do 10 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.  Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i 
wilgoci  o  niskiej  wadze  w  zakresie  5,5  -  6,5  g,  co  mniej  obciąża  pacjenta  oraz  daje 
możliwość zastosowania u różnego rodzaju pacjentów?]
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.  Prosimy  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  czy  wymiennik  ciepła  i  wilgoci  ma 
charakteryzować się skutecznością nawilżania minimum 29,2 mg H2O przy Vt 500 ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 a – dotyczy   pakiet nr 3  
Czy Zamawiający oczekuje aby filtry były pakowane w folie-papier?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednostkowego pakowania.  

Pytanie nr 36 – dotyczy   pakiet nr 24  
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  rurka  posiadała  czarny  min.  2  cm  znacznik 
głębokości intubacji na zakończeniu rurki? 
Odpowiedź:  Pakiet 24 to są pompy ssąco płuczące nie rurki do intubacji.

Pytanie nr 37 – dotyczy   pakiet nr   pakiet 16, poz. 1  
1.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 
50ml i ściętym końcem Couvelaire.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego Couvelaire (końcówka 
ścięta „fletowo”) wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 38 – dotyczy   pakiet nr   Dot. pakiet 16, 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 nie dopuszcza. 

Pytanie nr 39  – dotyczy   pakiet nr   Pakiet 34 pozycja 1.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni przyrządu do pobierania płynów infuzyjnych z samo 
domykającym  sięi  samouszczelniającym  zaworem  bezigłowym,  który  zabezpiecza  przed 
wyciekaniem  w  pozycji  odwróconej  i  stanowią  nieruchomą  osłonę  otaczającą  nasadkę. 
Przyrząd wyposażony w filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 40 – dotyczy   pakiet nr   36, pozycja 1.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  strzykawek 20 ml  pakowanych w op a’80 szt,  z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dotyczy   pakiet nr 39  
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  rękawiczki  winylowe  mają  być  pozbawione 
substancji  DOP (=DEHP),  która została  umieszczona przez Europejską Agencję do spraw 
Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich 
w wyrobach medycznych  oraz fabrycznie  nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego 
braku.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy   pakiet nr   42 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 wyjaśnia iż cewniki  mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny 
worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier 

Prosimy o dopuszczenie cewnika Foley z balonem 30-50 ml
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dotyczy   pakiet nr 47  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu 3 drożnego z przedłużaczem o długości 15 
cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dotyczy   pakiet nr 47  
Czy Zamawiający oczekuję aby kraniki były wykonane z poliwęglanu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 45 – dotyczy   pakiet nr   54, pozycja 1,2,3  
Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie drenów o długości 2,10 m
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie  z zapisem siwz, minimum 2m.

Pytanie nr 46 – dotyczy   pakiet nr 58  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  układu  oddechowego  jednorurowego 
dwuświatłowego o długości 1,83m. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dotyczy   pakiet nr   4, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 48 – dotyczy   pakiet nr   7, pozycja 5,8  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 49 – dotyczy   pakiet nr   20, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści nożyki alergologiczne w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dotyczy   pakiet nr   27, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści spodenki do koloskopii występujące w rozmiarze uniwersalnym o 
wym. 60cm x 130cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeżeli spełniają wymogi specyfikacji. 

Pytanie nr 51 – dotyczy   pakiet nr   27, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści majtki z włókniny występujące w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 52 – dotyczy   pakiet nr   30, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem 
do 3 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dotyczy   pakiet nr   34, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z opisem siwz. 

Pytanie nr 54 – dotyczy   pakiet nr   39, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455 potwierdzone 
badaniami Producenta lub jednostki niezależnej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy   pakiet nr   40, pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy   pakiet nr   40, pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 112x100x200 z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dotyczy   pakiet nr   40, pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 50x100x300mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 – dotyczy   pakiet nr   42, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-50 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 59 – dotyczy   pakiet   nr 44, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  odsysania  z  drzewa  oskrzelowego  o  pojemności 
zbiornika  20  ml  i  zintegrowanymi  z  nakrętce  pojemnika  2  drenami  (  jeden  zakończony 
końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dotyczy   pakiet nr   47, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych 7 cm z kranikiem 3-drożnym o średnicy
zewnętrznej: 4mm i średnicy wewnętrznej: 3mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dotyczy   pakiet nr   53, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 100 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dotyczy   pakiet nr   54, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 – dotyczy   pakiet nr   1 poz. 1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawu do znieczuleń 
zewnątrz  -  oponowych  ciągłych  (w  zestawie  min.  igła  +filtr  +  cewnik  z  miękkim 
atraumatycznym końcem +strzykawka niskooporowa) 18G.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 64 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. cewnik 
14G/15-16 cm 1 kanałowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 65 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.4  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  dużych  naczyń  Rozm. 
CEWNIK 22G/8-10 cm 1 kanałowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

Pytanie nr 66 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 5F/8cm 
– 2 kanałowy, CEWNIK 18/20G
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 67 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.7  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  dużych  naczyń  Rozm. 
22G/10cm – 1 kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 68 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.1-7     
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  zestawów  do 
kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie nr 69 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.1-7     
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  zestawów  do 
kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SPZOZ/SAN/ZP/94/2017                                       Strona 10 z 18



Pytanie nr 70 – dotyczy   pakiet nr   6 poz.1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do dializy z 
prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – dotyczy   pakiet nr   27  
1.   Czy ze względu na charakter badań i komfort pacjenta zmawiający wymaga w  poz. 1 
majtki z SMS, czy wymaga co najmniej gramature 28?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.    Czy  Zamawiający  w  poz.  2   dopuści  majtki  jednorazowe  dla  pacjenta  z  cienką, 
bezlateksową gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogranatowe, nieprześwitujące, 
zachowujące intymnośc pacjenta, polipropylen minimum  40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla 
komfortu  pacjenta  wysokość  majtek  na  linii  biodra—min.10  cm.  Wzmocnione  w  kroku 
(podwójna warstwa włókniny). Obwód w pachwinie udowej: 39 cm+-1 cm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 – dotyczy   pakiet nr   34  
Czy Zamawiający w poz.1 oczekuje przyrząd do butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um oraz 
dołączoną zastawką zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaga zgodnie z opisem w siwz.

Pytanie nr 73 – dotyczy   pakiet nr   36  
 Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  w wymienionej 
pozycji  strzykawek  jednorazowego użytku dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana 
z  polipropylen  – polietylen  ,  sterylizowana  tlenkiem etylenu  końcówka luer.   Strzykawki 
trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają 
lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona 
niezmywalna czarna i czytelna skala, tłok w kolorze kontrastującym,  pakowane x 100szt. 
Kod kolorów na  opakowaniu  dla  łatwego  rozpoznania  rozmiaru  strzykawek.  Opakowanie 
jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.
Bardzo proszę   Zamawiającego  o   dopuszczenie   w zadaniu  nr  36    w poz.1  a,  b  ,c,  d 
strzykawki  : 
- 2 ml rozszerzona skala do 3 ml
- 5 ml  rozszerzona skala do 6 ml
- 10 ml rozszerzona skala do 12  ml
- 20 ml rozszerzona  skala do 24 ml 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 74 – dotyczy   pakiet nr   37  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 golarkę medyczną z pojedynczym ostrzem wykonany ze 
stali  nierdzewnej  pokryte  platyną   oraz teflonem,  oraz grzebień tak zaprojektowany ,  aby 
utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu włosami.   
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 – dotyczy   pakiet nr   8 – Rurki ustno – gardłowe  
1.   Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Geudela w rozmiarze 50-100mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.   Czy Zamawiający nie wstawił omyłkowo w Pakiecie 8 poz. 2 - Rurka intubacyjna? 
Jeżeli tak, prosimy o Zamawiającego przeniesienia tej pozycji do odpowiedniego Pakietu nr 4 
Rurki intubacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w pakiecie 8 poz. 2
Pozostaje tylko poz. 1 - rurki ustno gardłowe rozm,. 40-100mm 600szt.
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Należy wycenić tylko poz. 1

Pytanie nr 76 – dotyczy   pakiet nr   Pakiet 38 – Nebulizatory dla dorosłych   
1.   Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antyprzelewowej konstrukcji i  pracy w zakresie
od 0 do 90° i podstawy dyfuzora 0-360°? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie.

2.   Czy Zamawiający dopuści nebulizator wyskalowany co 2 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 77 – dotyczy     warunków umowy § 2 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający  zastrzega  sobie  realizację  zamawianego  asortymentu  na  podstawie  osobno 
składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego 
mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1, w zależności od 
aktualnego zapotrzebowania.  Odstępstwo nie będzie jednak większe niż 20% od wielkości 
orientacyjnych podanych w załączniku.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 – dotyczy   pakiet nr   2  
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1, 4, 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz 
odpowiednio z 10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79 – dotyczy     warunków umowy § 3 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru 
tej samej ilości i tego samego gatunku, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 
realizacji  umowy, obciążając  Wykonawcę  różnicą  kosztów,  zachowując  prawo  do 
dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  za 
zwłokę.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80 – dotyczy   w  arunków umowy § 3 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wadliwej  partii  dostarczonego  towaru, 
Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na 
towar  wolny  od  wad  w  terminie  5  dni  roboczych  licząc  od  dnia  uznania  reklamacji  za 
zasadną.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 – dotyczy     warunków umowy § 3 ust. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego 
w  ust.  5,  po  wcześniejszym  pisemnym  wezwaniu  do  należytej  realizacji  umowy, 
Zamawiający  dokona  zakupu  towaru  tej  samej  ilości  i  tego  samego  gatunku  obciążając 
Wykonawcę  różnicą  kosztów  zachowując  roszczenie  o  naprawienie  szkody  wynikłej  ze 
zwłoki.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 82– dotyczy     warunków umowy § 3 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający  w  przypadku  udokumentowanych  trzech  nieterminowych  dostaw 
zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić 
od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  po  wcześniejszym  pisemnym  wezwaniu  do 
należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 – dotyczy   warunków umowy § 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w  płatnościach  (należności  wymagalnych)  powyżej  30  dni  od  terminu  płatności 
(wymagalności) wskazanego na fakturze”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 – dotyczy     warunków umowy § 11   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 – dotyczy   pakietu nr 52, poz. 1:  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicach: 10 mm, 15 
mm,  25  mm  i  35  mm,  dodatkowo  oferowane  pętle  posiadają  funkcję  płynnej  rotacji  ? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 – dotyczy   pakiet nr   1 poz.1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawu do znieczuleń 
zewnątrz  -  oponowych  ciągłych  (w  zestawie  min.  igła  +filtr  +  cewnik  z  miękkim 
atraumatycznym końcem +strzykawka niskooporowa) 18G.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 87 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. cewnik 
14G/15-16 cm 1 kanałowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.4  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  dużych  naczyń.  Rozm. 
CEWNIK 22G/8-10 cm 1 kanałowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 89 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji dużych naczyń Rozm. 5F/8cm 
– 2 kanałowy, CEWNIK 18/20G
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.7  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  kaniulacji  dużych  naczyń  Rozm. 
22G/10cm – 1 kanałowy
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

SPZOZ/SAN/ZP/94/2017                                       Strona 13 z 18



Pytanie nr 91 – dotyczy   pakiet nr   5 poz.1-7  
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  zestawów  do 
kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Pytanie nr 92 – dotyczy   pakiet nr   Pakiet 5 poz.1-7  
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  zestawów  do 
kaniulacji dużych naczyń z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Pytanie nr 93 – dotyczy   pakiet nr   Pakiet 6 poz.1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wymaga zestawów do 
dializy z prowadnicą odporna na zaginanie i załamywanie – z nitynolu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Pytanie nr 94 – dotyczy   pakiet nr   Pakiet 36 poz.1  
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  potwierdzenie  iż  wymaga  w  wymienionej 
pozycji  strzykawek  jednorazowego użytku dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana 
z  polipropylen  – polietylen  ,  sterylizowana  tlenkiem etylenu  końcówka luer.   Strzykawki 
trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają 
lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona 
niezmywalna czarna i czytelna skala, tłok w kolorze kontrastującym,  pakowane x 100szt. 
Kod kolorów na  opakowaniu  dla  łatwego  rozpoznania  rozmiaru  strzykawek.  Opakowanie 
jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w siwz. 

Pytanie nr 95 – dotyczy   pakiet nr    57:  
Siatkę  przepuklinową  częściowo  wchłanialną,  składającą  się  w  25%  z  niewchłanialnego 
polipropylenowego  (PP)  włókna  monofilamentowego  oraz  w  75%  z  wchłanialnego  włókna 
monofilamentowego z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji części wchłanialnej od 18 do 24 miesięcy, 
gramatura  przed  wchłonięciem 80g/m2,  gramatura  po  wchłonięciu  20g/m2,  grubość  siatki  0,6mm, 
grubość  nitki  120μm,  porowatość  średnia  1059μm,  porowatość  max.  2030μm,  bez  samoistnego 
mocowania, o kształcie:

• anatomicznym w rozmiarze 5 x 11cm 
                                      lub
• prostokątnym w rozmiarze 6 x 11cm (specyfikacja wymaga elipsy w rozmiarze 12 x 8cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96 – dotyczy   pakiet nr 18,29,49  
1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni?

2.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §3 ust. 2 z 

2% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na 1 i 2. 
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Pytanie nr 97 – dotyczy   pakiet nr 29   
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek

 na asortyment w zadaniu 29. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu

 dobrze znany, Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jak dotychczas stosowane

 w Państwa placówce.
 

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  odstąpienie  od  wymogu  przedstawienia  
próbek.

Pytanie nr 98 – dotyczy   pakiet nr   27, poz. 1.   
Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze XL?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 99 – dotyczy   pakiet nr   27, poz. 2.   
Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze M?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 – dotyczy   pakiet nr   27, poz. 2.  
Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii j.u. z włókniny w rozmiarze L?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – dotyczy   pakiet nr   Dot. Pakietu nr 46, poz. 1.   
Czy Zamawiający dopuści barwne oznaczniki chirurgiczne CODOLOOPS® wytwarzane są z
multifilamentowych włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach
bocznych zwiniętych do wewnątrz o wymiarze 2mm x 900mm? Barwne oznaczniki
Codoloops są produkowane w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym, niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 – dotyczy   pakiet nr   Dot. Pakietu nr 46, poz. 2.   
Czy Zamawiający dopuści barwne oznaczniki chirurgiczne CODOLOOPS® wytwarzane są z 
multifilamentowych włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach 
bocznych zwiniętych do wewnątrz o wymiarze 3 mm x 900mm? Barwne oznaczniki 
Codoloops są produkowane w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym, niebieskim.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 – dotyczy   pakiet nr   39, poz. 1.   
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe spełniające normę EN 455, ale nie posiadające
potwierdzenia certyfikatem jednostki notyfikującej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy (pyt. 104-106)

Pytanie nr 104 – dotyczy   § 2 ust. 3 wzoru umowy  
Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent
Ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr  105 – dotyczy   § 3 ust. 8 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.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został 
wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej 
wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, 
które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  106 – dotyczy   § 4 ust. 2 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.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia 
od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne 
dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107 – dotyczy   pakiet nr 34  
Czy Zamawiający w pakiecie 34 wymaga przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do 
wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry 
kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer 
Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, 
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 
o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi 
opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 108 – dotyczy   pakiet nr   5  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji dużych naczyń w:

16. Poz. 1/  16 Ga/16 cm
17. Poz. 5/  5 Fr/13 cm, cewnik z powłoka antybakteryjną
18. Poz. 7/  22 Ga/10 cm

W pozostałych pozycjach parametry bez zmian ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109 – dotyczy     SIWZ i wzór 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110 – dotyczy   pakiet nr 3, kryterium oceny ofert  
Prosimy o dokładne opisanie, w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach 
kryterium  oceny jakości  w w/w pakiecie,  gdyż  na  chwilę  obecną  Zamawiający  wskazał 
jedynie nawę kryterium, a nie sposób jego oceny. Zgodnie z zapisami PZP (art. 36 ust. 1 pkt. 
13 Pzp), kryterium oceny ofert powinno być oceniane w sposób obiektywny w wykonawca 
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biorący  udział  w  postępowaniu  ma  prawo  wiedzieć,  jaką  wagę  zamawiający  przypisuje 
danemu kryterium.  Prosimy o podanie na jakiej podstawie i w jaki sposób będą oceniane 
takie  kryteria  jak  opisane  przez  Zamawiającego  np.  objętość  przestrzeni  martwej,  jakość 
materiału czy rodzaj zastosowanego materiału na filtr i obudowę?
Odpowiedź: Oceniana jest wartość użytkowa poprzez zastosowanie u pacjenta. 

Pytanie nr 111 – dotyczy   pakiet nr 38  
Czy Zamawiający dopuści nebulizator skalowany co 2ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 – dotyczy   pakiet nr   35  
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pakiecie 35 w
pozycji 2 zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia „Blue Rihno” w skład
którego wchodzą:

• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca 
• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 

mm).
• Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 3 szt.
• Igła introduktora 7 cm, rozmiar 15 G
• Igła koszulki FEP 7 cm, o rozmiarze 15 G
• Rozszerzacz o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm
• Skalpel jednorazowego użytku nr 15
• Strzykawka jednorazowa
• Czerwony pojemnik na zużyte igły
• Żel poślizgowy
• Rurka tracheostomijna wykonaną z miękkiego PCV z mankietem. Rurka 

posiada stożkowe zakończenie oraz wymienne kaniule wewnętrze. 
Rozmiary rurki w zależności od zamówienia przez Zamawiającego:

• 7 (średnica zewnętrzna rurki 10mm, długość 78cm)
• 8 (średnica zewnętrzna rurki 11mm, długość 86cm)
• 9 (średnica zewnętrzna rurki 12mm, długość 97cm)

Jednocześnie prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 

Pytanie nr 113 – dotyczy   pakiet nr   31 poz.1  
Czy  zamawiający  zamiast  produktu  wskazanego  w  SIWZ  dopuści  siatkę  przepuklinową 
polipropylenową  jednowłóknową,  gramatura  96g/m2,  grubość  nici  0,44mm  o  rozmiarze 
35x22cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114 – dotyczy   pakiet nr   31 poz. 2  
Czy  zamawiający  zamiast  produktu  wskazanego  w  SIWZ  dopuści  siatkę  przepuklinową 
polipropylenową jednowłóknową o gramaturze 46g/m2, rozmiar porów 2,0x2,4mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 – dotyczy   pakiet nr   14 poz. 1 i 2  
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  zestawy  laparoskopowe  złożone  z  trokara 
optycznego  o  wymaganej  średnicy  z  wbudowaną  redukcją  5-12,  żebrowaną  kaniulą, 
trójstopniowym korkiem do insuflacji i obturatorem z bezpieczną końcówką w kształcie nosa 
delfina pozwalającą na kontrolowane rozdzielenie tkanek i łatwe wprowadzenie trokara?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 116 – dotyczy   pakiet nr   14, poz.2   
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  zestawy  laparoskopowe  złożone  z  trokara 
optycznego  o  wymaganej  średnicy  z  wbudowaną  redukcją  5-11,  żebrowaną  kaniulą, 
trójstopniowym korkiem do insuflacji i obturatorem z bezpieczną końcówką w kształcie nosa 
delfina pozwalającą na kontrolowane rozdzielenie tkanek i łatwe wprowadzenie trokara?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117 – dotyczy   pakiet nr   14, poz. 3  
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  zestawy  laparoskopowe  złożone  z  trokara 
optycznego o wymaganej średnicy z żebrowaną kaniulą i obturatorem z bezpieczną końcówką 
w  kształcie  nosa  delfina  pozwalającą  na  kontrolowane  rozdzielenie  tkanek  i  łatwe 
wprowadzenie trokara?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem
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