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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2017 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę    sprzętu  jednorazowego i wielokrotnego   użytku         dla   

SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

* Pytanie nr 1 –   dot. pakiet   nr 37  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 200 sztuk anoskopów. Jeśli nie – prosimy o wskazanie jakiej 
ilości sztuk proktoskopów Zamawiający wymaga do zaoferowania w Pakiecie 37.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga proktoskopów operacyjnych we ilości  
200 sztuk. Nie dopuszcza anoskopów. 

* Pytanie nr 2 –   dot. pakiet nr   11/P1  
Czy  Zamawiający  dopuszcza  czteroprzewodowy  koszyk  Dormia  z  końcówką  „O”  o zewnętrznej 
średnicy płaszcza 3 Fr/1 mm, długości roboczej 90 lub 120 cm i średnicy kosza 11mm z odłączaną 
rączką?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza przy długości 90cm.

* Pytanie nr 3 –   dot. pakiet nr   11/P2  
Czy Zamawiający dopuszcza 5- przewodowy koszyk Dormia z końcówką „O” o zewnętrznej średnicy 
płaszcza  3  Fr/1  mm,  długości  roboczej  90  lub  120  cm  i  średnicy  kosza  11mm  
z odłączaną rączką?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza przy długości 90cm.

* Pytanie nr 4 –   dot. pakiet nr   20  
Czy  Zamawiający  dopuści  równoważne  rozwiązanie  renomowanego  producenta  składające  się  
z jednorazowego systemu dostarczanego w jałowym opakowaniu.
 W skład zestawu wchodzą:

1.  taśma pokryta na całej długości plastikową osłonką i zakończona pętelkami.
 Parametry taśmy:
 - długość 44 cm
  - szerokość 1,1 cm,
 - grubości 0,66 mm, 
 - gramatura 100 g/m2 przy wielkości porów 1182 um,

 Taśma posiadająca system ułatwiający dokładne umiejscowienie  środka  taśmy względem cewki 
moczowej  oraz  usuwanie plastikowych  osłonek po przez zastosowanie  niebieskiego,  plastikowego 
języczka środkującego.

2. dwie  wyprofilowane  igły,  mające  specjalną  końcówkę  z  mechanizmem 
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zabezpieczającym  przed  wypadaniem  taśmy  w  metodzie  out-in  –pozwalające  na 
bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 5 –   dot. pakiet  nr 1 -   Przyrządy do drenażu i opatrunki postępowania:  
1.  Czy Zamawiający w pkt. 1 tabeli dopuści do zaoferowania przyrządy do drenażu jamy bębenkowej 
ucha o śr. 1,14? 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.  Czy  Zamawiający  w  pkt.  2  tabeli  dopuści  do  zaoferowania  opatrunek  foliowy  o  wymiarach 
50mmx50mm, gr.0,5mm?

 Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 6 –   dot. pakiet nr 20   
Czy Zamawiający dopuści taśmę doleczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następującej 
charakterystyce:
-   taśma  uniwersalna  do  leczenia  nietrzymania  moczu  zarówno z  dostępu  przezasłonowego  jak  i 
nadłonowego;
-  taśma  jednorazowa,  całkowicie  niewchłanialna  sterylna,  w  osłonce  polietylenowej,  wykonana  z 
polipropylenu monifilamentowego;
-  długość  taśmy  450mm  ze  znacznikiem środka,  szerokość  1,10cm,  grubość  0,55mm,  gramatura 
80g/m2 ;
- końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy;
- w pakiecie komplet dwóch prowadnic wielorazowego użytku do przezzasłonowej implantacji  taśmy.
 Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 7–   dot. pakiet nr 5 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści rury karbowane w rolce 50mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 8 –   dot. pakiet nr 5, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści rurkę – przedłużacz o długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający  zgodnie z SIWZ 10-15cm 

* Pytanie nr 9 –   dot. pakiet nr 31, poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 10 –   dot. pakiet nr   3, poz. 1.  
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego karbowanego z zewnątrz i lekko falistego w środku. 
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 11 –   dot. pakiet nr   3, poz. 2.  
Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego pediatrycznego, o dł. 1,8 m, układ mikrobiologicznie 
czysty.
Odpowiedź:  Długość zgodnie z SIWZ. Dopuszcza układ mikrobiologicznie czysty. 
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* Pytanie nr 12 –   dot. pakiet   nr   4, poz. 1.  
Prosimy o dopuszczenie  zestawu oddechowego do  aparatu  do  znieczulenia  o  dł.   150/80 cm lub 
180/150 cm, układ mikrobiologicznie czysty, lekko karbowany wewnątrz.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z opisem w specyfikacji, wewnątrz gładkie.  

* Pytanie nr  13 –   dot. pakiet nr   28, poz. 2,3,4: 
Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe dostosowane do wagi pacjenta odpowiednio: poz. 2 – 30-
70kg, poz. 3 – 70-90kg oraz poz. 4 - >90kg, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych 
cenowo ofert?  
 Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 14 –   dot. pakiet nr 18, pozycja 1  
Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu 
użytkowania?
Odpowiedź: Zamawiający  nie oczekuje lecz dopuszcza.

* Pytanie nr 15 –   dot. pakiet nr 18, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  każdy  worek  na  wymiociny  posiadał  fabrycznie  nadrukowaną 
instrukcję użytkowania bezpośrednio na produkcie?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 16 –   dot. pakiet nr 33, poz. nr 2  
Czy Zamawiający dopuści  wskaźniki  w opakowaniu po 250/500sztuk? Wielkość zapotrzebowania 
zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 17 –   dot. pakiet nr 33, poz. nr 2  
Czy zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie 
odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 18 –   dot. pakiet nr 33, poz. nr 5 i 6  
Uprzejmie  prosimy  o  sprecyzowanie  czy  Zamawiający  ma  na  myśli  standardową  taśmę  o  dużej 
wytrzymałości na warunki sterylizacji, czy dodatkowo wzmocnioną, niebieską taśmę do opakowania 
bardzo ciężkich zestawów?
Odpowiedź: Zamawiający  ma  na  myśli  standardową  taśmę  o  dużej  wytrzymałości  na  warunki  
sterylizacji.

* Pytanie nr 19 –   dot. pakiet nr 33  
Asortyment  zaoferowany w zadaniu nr 33 nie jest  wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o 
wyrobach  medycznych  z  dnia  20 maja  2010r.  (Dz.U.  Nr  107,  poz.  679/2010).  Czy w związku z 
powyższym Zamawiający w miejsce dokumentów, wymaganych w rozdziale XII, punkt 2.3) SIWZ, 
dopuści  stosowne  oświadczenie  Wykonawcy  oraz  dokumenty  wydane  przez  producenta  wyrobu 
potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający   dla  testów  wymaga  potwierdzenie  przez  producenta  zgodności  ze 
stosownymi normami zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowo dla testów klasa 6 poz. 3, 
wymaga się zgodności z normą 11/140 potwierdzoną przez certyfikowaną jednostkę notyfikowaną. 
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* Pytanie nr 20 –   dot. pakiet nr 9 poz. 1  
Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  podkładu (jedna  warstwa  bibuły  plus 
folia)o szerokości 80cmi perforacji 50cm – 50mb.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga pod pojęciem szt. rolek 120?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga 120 rolek.

* Pytanie nr 21 –   dot. pakiet nr 25, poz. 1  
Czy Zamawiający pod pojęciem op. ma na myśli 1000rolek?
Odpowiedź: Zamawiający  ma na myśli 1000 rolek.

* Pytanie nr 22 –   dot. pakiet nr 35, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego w następującym 
składzie:
Skład zestawu:
6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm
4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfery), wielkość śliwki
1 x kleszczyki plastikowe 14cm
1 x pęseta plastikowa 12,5cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45cm x 75cm (barierowa)
1 x serweta włókninowam 45cm x 75cm z regulacją  otworu (serweta  składa się z 2 oddzielnych 
części), otwór przylepny (barierowa)
1 x strzykawka Luer 10ml (zapakowana)
1 x igła 1,2mm x 40mm, 18G x 1 ½ różowa (zapakowana)
1 x igła 0,8mm x 40mm, 21G x 1 ½, zielona (zapakowana) 
1 x ostrze – skalpel 6,5cm (zapakowane)
1 x igłotrzymacz 13cm
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10cm x 15cm (zapakoany)

Opakowanie:
Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
 Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr  23 –   dot. pakiet nr   Dotyczy pakietu nr 18  
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem:
- 1. Czy należy zaoferować worki na wymioty z mankietem usztywnionym wykonanym z tworzywa 

sztucznego odpornym na zamykanie, dopasowującym się do kształtu twarzy?
- Odpowiedź:   TAK

- 2. Czy worki na wymioty mają mieć pojemność 2000 ml?
- Odpowiedź:   Mają mieć pojemność 1,8-2ml.

- 3. Czy worki na wymioty mają być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny przeznaczony 
do użytku szpitalnego?

- Odpowiedź:    Mają być dopuszczone do użytku szpitalnego. 

- 4.  Czy  worki  na  wymioty  oprócz  skali  głównej  mają  posiadać  skalę  do  małych  objętości 
wyskalowaną do 90ml ze skokiem co 10ml?

- Odpowiedź:   Zamawiający  nie wymaga lecz dopuszcza.

5. Czy w SIWZ w rozdz. XXI pkt. 2.2 Ocena użytkowa w części dotyczącej pakietu nr 18 nie nastąpiła 
oczywista omyłka pisarska i zamiast słów „mankiet dopasowujący się do frazy” winno być zapisane 
„mankiet dopasowujący się do twarzy”?
Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka. Ma być „mankiet dopasowujący się do twarzy”
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* Pytanie nr 24 –   dot. podpisania oferty  
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, 
zwracamy się  z  prośba  do  Zamawiającego o potwierdzenie,  że  wystarczające dla  Zamawiającego 
będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale,  podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania 
zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana 
osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także 
przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez 
innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Odpowiedź: TAK.

* Pytanie nr 25 –   dot.   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.

* Pytanie nr  26 –   dot.   § 3 ust. 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 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 –   dot.   § 3 ust. 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 –   dot.   § 3 ust. 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.  
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* Pytanie nr 29 –   dot. pakiet nr 36  
Czy Zamawiający zechce wyłączyć z pakietu 36 pozycję nr 1, tj. Jednorazowy zbiornik poj. 500ml, 
tworząc z niej osobny pakiet? Wpłynęłoby to na zwiększenie liczby ofert, a tym samym uzyskanie 
lepszej ceny. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 30 –   dot. pakiet nr 38  
W zapytaniu przedstawiono opaski dla dorosłych pakowane po 300 sztuk w kasecie a dla dzieci po 
500sztuk.
Obecnie nie ma w cenniku producenta opasek w takiej konfekcji.
Dla dorosłych pakowane są po 200sztuk, natomiast dla dzieci po 300sztruk.
Proszę o informację czy przedstawić ofertę na równoważną ilość kaset czy opasek?
Odpowiedź: Należy  przedstawić  ofertę  na  równoważną  ilość  opasek,  dokonując  stosownych 
przeliczeń.   

* Pytanie nr 31 –   dot. pakiet nr  33:  
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  taśmy ze wskaźnikiem  (Poz.  5)  oraz  utworzenie 
odrębnego  pakietu?  Podzielenie  pakietu  umożliwiłoby  większej  ilości  oferentom  złożenie  ofert 
atrakcyjnych  pod względem ceny,  walorów funkcjonalno-użytkowych  oraz  jakości.  Umożliwienie 
złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ 
i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 32 –   dot. pakiet nr 33  
Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parą wodną w postaci 
samoprzylepnej  taśmy  o  szerokości  18mm  i  długości  55mb  po  odpowiednim  przeliczeniu 
zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 33 –   dot. pakiet nr   20  
Czy  Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 produkt o następujących właściwościach ?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . 

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:

- szerokość:  1,2 cm

- długość: 45 cm

- grubość: 0,45 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma  w  plastikowej  osłonce,  brzegi   zakończone  pętelkami.  Implantacja  taśmy  przez  otwory 

zasłonowe.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. 

Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 34 –   dot. pakiet nr 3  
Czy Zamawiający  w  pakiecie  nr  3,  pkt.  2  dopuści  układ  oddechowy sterylny  czysty  z  PCV do 
respiratora, dł. 1,8m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 15mm ?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 35 –   dot. pakiet nr 3   
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt. 2 dopuści układ oddechowy mikrobiologicznie czysty  z PCV 
do respiratora, dł. 1,6 m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 15mm ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 36 –   dot. pakiet nr 5  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, pkt.2 dopuści  przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym 
rurki intubacyjnej i portem do odsysania dł. 10-15cm z zatrzaskową zatyczką?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny.  Wartość  użytkowa zostanie  zostanie  sprawdzona i  
oceniona.   

* Pytanie nr 37 –   dot. pakiet nr 5  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, pkt.3 dopuści  złączkę kolankową do rurek intubacyjnych z portem 
do odsysania z zatrzaskową zatyczką ?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza do oceny. Wartość użytkowa zostanie zostanie sprawdzona i  
oceniona.   

* Pytanie nr 38 –   dot.   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 39 –   dot. pakiet nr   20   
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20:

• 60  szt. taśm  do  operacyjnego  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  u  kobiet, 
monofilamentowych,  polipropylenowych,  z  plastikową  osłonką  na  taśmie,  jednorodnych, 
niewchłanialnych,  o  długości  45  cm,  szerokości  1,1  cm,   porowatości  średniej  1000  µm, 
porowatości  max  1870 µm,  grubości  taśmy 0,33  mm,  gramaturze  48  g/m2,  wykonanych  w 
technologii quadriaxial, nie prasowanych termicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 40 –   dot. pakiet nr 23  
Zamawiający w pakiecie 23 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Freka CH/FR 7,6 /130 cm 
– zgłębnik silikonowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej o długości 130 cm, ze znacznikiem RTG i 
podziałką, z podwójnym mandrynem, zakończony oliwką? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 41 –   dot. pakiet nr  
Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Freka CH/FR 8 /120 
cm – zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej o długości 120 cm, ze znacznikiem 
RTG i podziałką, z pojedynczym mandrynem, zakończony oliwką?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 42 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści dren CH 30 o długości 300 cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 43 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  odsysania  pola  operacyjnego  z  dodatkowym  filtrem  o 

następujących parametrach:

Końcówka

• ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort i kontrolę użytkowania

• krzyżowa perforacja filtra zatrzymująca fragmenty kości, cement, skrzepy krwi

• możliwość wymiany samego filtra oraz zapewnienie ciągłości ssania

• kaniula zakrzywiona

• 4 otwory boczne

• zaokrąglona, atraumatyczna końcówka kaniuli z dwoma otworami bocznymi

• CH 25 - Ø 5,70 mm/8,10 mm (wew./zew.)

• długość kaniuli 23 cm

• długość filtra 12,3 cm

• Ø filtra 1,6 cm

Zastosowanie:

• w zabiegach ortopedycznych oraz innych, gdzie wymagana jest filtracja zanieczyszczeń i odłamków 

kostnych

Dren

• wykonany z PCV

• wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia

• nie załamujący się

• gładki wewnętrznie

• CH 30 - Ø 6,40 mm/10,10 mm (wew./zew.)

• standardowe łączniki żeńskie

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 44 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z koncówką typu Pool o długości całkowitej 31,5cm w 
tym końcówka ssąca wraz z nasadką 17.5cm, rączka o długości 13cm Ch 23, pozostałe parametry bez 
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 45 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania dostępną w rozmiarach CH 20 i CH 23, pakowaną 
pojedynczo folia-papier, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 46 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Ch 12 o długości 16cm, pakowaną pojedynczo 
folia-papier, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 47 –   dot. pakiet nr 8, pozycja 2,6  
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  48 –   dot. pakiet nr 9, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50mb z perforacją, co 38cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 49 –   dot. pakiet nr 12, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z dyszą Venturiego o następujących parametrach:

•    Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV

•   Nie zawiera lateksu

•   Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą

•   Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami

•   Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym

•   W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 

50%)

    oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%)

•   Jednorazowego użytku

•   Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu

  Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga nebulizatora do układu oddechowego. 

* Pytanie nr 50 –   dot. pakiet nr 16, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści dren Redon dostępny w rozmiarach Ch 8-18?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 51 –   dot. pakiet nr 16, pozycja 3  
Czy Zamawiający oczkuje drenu brzusznego 100% silikon?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 52 –   dot. pakiet nr 17, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o wymiarach 450mmx180mm, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 53 –   dot. pakiet nr  24, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści dren Penrosa bez agrafki 35x400mm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 54 –   dot. pakiet nr 25, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o gramaturze 20g/m2 o perforacji co 0,38mb?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 55 –   dot. pakiet nr 31, pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.

* Pytanie nr 56 –   dot. pakiet nr 14 –Protezy naczyniowe  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie protez naczyniowych:
Protezy  naczyniowe  dziane  uszczelniane  żelatyną,  dwustronnie  wewnętrznie  i  zewnętrznie 
welurowana, impregnowane jonami srebra, przepuszczalności 0ml/min/cm2

Dodatkowe cechy: - utrata jonów srebra do 3% rocznie
wymiar dłuższej protezy 60 cm.
Pozostałe parametry, długości, średnice - zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 57 –   dot. pakiet nr 21 – Łaty naczyniowe  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łat naczyniowych:
wymiar 10 x 70 [mm]
cechy  produktu:  łata  dziana,  podwójnie  welurowana  łatą,  o  podwyższonym  stopniu  impregnacji 
żelatyną, całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi podczas implantacji.
dobre  właściwości  adaptacyjne  i  elastyczność,  duża  wytrzymałość  na  rozciąganie  i   sprężystość, 
zminimalizowane krwawienie z otworów po szwach, dobra inkorporacja tkanki i zgodność, niewielka 
trombogeniczność, długookresowa stabilność, bezaldeydowa technika impregnacji. 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

* Pytanie nr 58 –   dot. pakiet nr   14  
1.   Prosimy  o  dopuszczenie  w  miejsce  przedmiotu  zamówienia  opisanego  w  zadaniu  14  protez 
naczyniowych  dzianych  uszczelnianych  żelatyną  wchłanialną  na  drodze  hydrolizy,  dwustronnie 
welurowanych z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, o grubości ściany 0.55mm, 
bez  impregnacji  solami  srebra,  ale  z  możliwością  łączenia  jonowego  powleczenia  protezy  z 
antybiotykiem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.  Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 zadania 14 protez naczyniowych o długości 60cm zamiast 
70cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 59 –   dot. pakiet nr   22  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 22 protez PTFE?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 60 –   dot.    pkt.  XXI. SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE   
SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY:

Z uwagi na fakt,  że Zamawiający w Pakiecie nr 29 – Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza 
kontrastu –ustanowił ocenę użytkową a jednocześnie nie wymaga przedstawienia próbki asortymentu, 
prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert z:
 „1. Oferowana cena 60%, 2. Ocena użytkowa 40%,  R a z e m:  100%”.

na:  „1. Oferowana cena 60,00% 2 Termin wykonania - dostawy 40,00%,  R a z e m: 100%”
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Przedmiot  zamówienia  opisany  przez  Zamawiającego  w  Pakiecie  nr  29  posiada  znane 
Zamawiającemu  parametry  i  funkcjonalności,  dlatego  ważniejszy  z  punktu  widzenia  zapewnienia 
ciągłości pracy jednostki i świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki  obrazowej będzie 
zakup  sprawdzonych,  znanych,  kompatybilnych  produktów,  które  zostaną  dostarczone  w 
deklaorwanym przez Wykonawcę czasie, obwarowanym karą umowną za jego nie dotrzymanie niż 
badanie  cech  użytkowych  czy  jakościowych  identycznych  dla  każdego  produktu  tego  typu. 
Kompatybilność z posiadanym wstrzykiwaczem powinna być – w ocenie Wykonawcy – parametrem 
wymaganym, potwierdzanym przez producenta zaoferowanego asortymentu. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ,  należy  w  pakiecie  29  dostarczyć  próbki  dla  
wszystkich pozycji po 1 sztuce.   

* Pytanie nr  61–   dot. w  zoru umowy – Załącznik  nr 4 do SIWZ:  
1. Dot. § 3 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1.  Wykonawca  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną  w  wysokości  2  % 0,2% wartości  towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
Po upływie wyżej  określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej 
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  za  zwłokę  do 
wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody.
3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie jest krótsza niż 5 dni, Zamawiający może na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2. 
4.  W przypadku  odmowy  dostawy  towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, chyba że odmowa dostawy spowodowana 
jest zaległościami płatniczymi Zamawiającego wobec Wykonawcy w kwocie min. trzech dostaw 
asortymentu będącego przedmiotem umowy.   
5.  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 od zawiadomienia.
6.  Reklamacje  ilościowe  i  jakościowe  zostaną  zgłoszone  Wykonawcy  w  terminie  7  dni  od  daty 
odbioru  towaru, za wyjątkiem wad ukrytych, tj. niemożliwych do sprawdzenia przy odbiorze, które 
zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Reklamacje będą zgłaszane 
po sporządzeniu komisyjnego protokołu. 
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę
różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.  Zamawiający o 
fakcie  skorzystania z zakupu zastępczego powiadomi Wykonawcę pisemnie.
8.  Zamawiający  w  przypadku  udokumentowanych  trzech  nieterminowych  dostaw  zamówionego 
towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, pod warunkiem, że wystosował do Wykonawcy dwukrotne, pisemne, wysłane 
w odstępie co 3 dni wezwanie do realizacji umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, 2, 4, 7, 12 w terminie 7 
dni  od  daty  wezwania  do  zapłaty.  Opóźnienie  upoważnia  Zamawiającego  do  naliczania  odsetek 
ustawowych.
W przypadku  niedotrzymania  terminu  określonego  w  wezwaniu  do  zapłaty  Zamawiający  potrąci 
należną kwotę (wraz z odsetkami ustawowymi) z bieżącej należności Wykonawcy.
10. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki za niepłacenie faktur w terminie.
Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego odstąpić od naliczania ustawowych odsetek
określonych w niniejszym ustępie. 
11. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 
strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
12.  W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym  (określonym  w  ust.  8) 
Wykonawca
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zobowiązany  jest  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10%  wartości  niezrealizowanej  części 
umowy.”

oraz o dodanie następujących ustępów:
„12.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  5% 
wartości towaru, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
13.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  0,1% 
wartości zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia 
ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości  do odbioru,  przy  czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z 
tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
14.  Zamawiający jest  zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie 
wynagrodzenia przekraczający 30 dni kalendarzowych ponad termin płatności określony w § 8 
ust. 1 umowy w wysokości 0,1% wartości zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki.
15. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 5% 
wartości brutto umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 62 –   dot.    § 4 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ustępu 3 o   
następującej treści:
„3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a)  zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron,
b)  konieczności  zmian  umowy  na  skutek  działania  organów  administracji  lub  instytucji 
upoważnionych  do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z 
realizacją przedmiotu umowy,

c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy,

d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto wyrobów zostanie doliczona nowa 
stawka podatku VAT),

e)  wystąpienia okoliczności,  których  nie można  było  przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  a w 
związku  z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,

f) zmiany ceny: 

- gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca 
trwania  umowy.  Zmiana  ceny następuje  z  dniem wejścia  w  życie  aktu  prawnego  zmieniającego 
stawkę.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  konieczności  zmiany  przedstawiając  kopię 
odpowiednich dokumentów, 

- w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w 
trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego,  a  niemożliwe  do  przewidzenia  w momencie  składania 
oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

- w przypadku zakupu towaru o tych  samych  parametrach lecz niższej  lub tej  samej  cenie,  jeżeli 
nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub 
tej samej cenie,

g) zmiany terminu realizacji zmówienia: 

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające 
dłużej niż terminy określone przepisami,

-  w  przypadku  przekroczenia  czasu  zwykłego  cyklu  produkcyjnego  u  producenta  sprzętu 
specjalistycznego

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

h)  zmiany  w  zakresie  przedmiotowym:   numeru  katalogowego  produktu,  nazwy  produktu  przy 
zachowaniu  jego  parametrów,  sposobu  konfekcjonowania,  produkt  zamienny,  w  sytuacji  gdy: 
wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  wykonawcę  produkt  zmodyfikowany/  udoskonalony, 
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wystąpi  przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr  63 –   dot. pakiet nr 33  
 poz. 1 i 2

1.  Czy zgodnie zobowiązującą normą Zamawiający wymaga,  aby na testach chemicznych 
znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga. 
poz. 2

1.  Czy  Zamawiający  dopuści  testy  do  kontroli  sterylizacji  parą  wodną  134O  C/3,5min, 
121O/20min, pakowane po 250 pasków / 500 wskaźników z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Poz. 3
1. Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 250szt? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Poz. 5
1. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  taśma  ze  wskaźnikiem zw  względów  bezpieczeństwa  la 

ochrony  wyrobu  medycznego  nie  posiadała  lateksu  oraz  ołowiu,  co  jest  potwierdzone 
oświadczeniami producenta?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga aby taśma nie posiadała ołowiu ani lateksu.

* Pytanie nr 64 –   dot. zapisów siwz:  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wezwania  w  przypadku 
wątpliwości  Wykonawców  do  przedłożenia  dokumentów  dopuszczających  oraz  próbek 
zaoferowanego  sprzętu,  celem  weryfikacji  zgodności  zaoferowanego  asortymentu  z  wymogami 
SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już 
na  etapie  weryfikacji  ofert  złożonych  przez  Wykonawców,  mógł  dokonać  oceny  czy  dany 
Wykonawca  nie  podlega  odrzuceniu  a  oferowany  sprzęt  medyczny  jest  zgodny  z  przedmiotem 
zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 65 –   dot. pakiet nr 3, poz. 2:   
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego mikrobiologicznie czystego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 66 –   dot. pakiet nr 8, poz.1- 6:   
Prosimy o sprecyzowanie  czy zaoferowane produkty mają posiadać podwójne opakowanie, to jest 
produkt  był  całkowicie  zamknięty  w  worku  foliowym,  a  następnie  opakowany  na  zewnątrz  w 
opakowanie papier-folia, tak jak obecnie stosowane?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 67 –   dot. pakiet nr Pakiet 8, poz.2:  
1.Zwracamy  się  z  prośbą  o  doprecyzowanie  opisu  SIWZ,  czy  ze  względów  praktycznych  tj, 
zapewnienia  właściwego  i  optymalnego  zasięgu  poszczególnych  końcówek  ssących  w  polu 
operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 
mm  +/-  5mm  oraz  prosta  275mm  +/-  5mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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2. Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony 
ssaka  uniwersalną  docinaną  końcówkę,  umożliwiającą  co  najmniej  2-krotną  korekcję  średnicy 
pasującego  złącza  ssaka?  Nadmieniamy,  że  jest  to  niezbędne  rozwiązanie  eliminujące  skutecznie 
problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi  typami  ssakami,  gdyż ich złącza nie są w 
żaden sposób wystandaryzowane.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza

* Pytanie nr 68 –   dot. pakiet nr  11:  
Poz.1: Prosimy o dopuszczenie koszyków Dormia Ch4 o długości 65cm,  długość koszyka  40mm, 
liczba drutów 4, wolnych od lateksu, takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie koszyków Dormia Ch4 o długości 65cm,  długość koszyka  40mm, 
liczba drutów 5, wolnych od lateksu, takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 69 –   dot. pakiet nr Pakiet 26:  
1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być wykonane z PTFE czyli podwójnie oczyszczonego 
teflonu ?
2.Prosimy  o  sprecyzowanie  czy  kaniule  mają  z  systemem  mocowania  z  okienkiem  z  folii 
paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h),  z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 
mm, z 3 paskami do prowadzenia linii ? 
3. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, 
które  zapobiega mikrorozszczelnieniu,  uszkodzeniu  w trakcie  przechowywania,  użytkowania  i  w  
efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zgodnie ze specyfikacją. Wartość użytkowa podlega ocenie.   

* Pytanie nr 70 –   dot. pakiet nr 28:  
Prosimy  o  sprecyzowanie  czy maski  krtaniowe  mają  mieć  kolorystyczne  oznaczenie  mankietu  w 
zależności rozmiaru, co pozwala na szybki wybór właściwego rozmiaru maski?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  

* Pytanie nr 71 –   dot. pakiet nr 31, poz. 1 i 2:  
1.   Prosimy  o  sprecyzowanie  czy  produkty  mają  cechować  się  przekrojem  gwiazdkowym,  co 
zapobiega zamykaniu światła denu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

2.  Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza produkty zawierające DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 72 –   dot. pakiet nr   35 poz.1  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do wkłucia dożylnego o następującym składzie:
10 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 
2 Podwójne taśmy lepne 15 x 1.25 cm 
1 Opatrunek transparenty przylepny 10 x 12cm 
1 Serweta 38 x 45 cm 
1 Serweta 45 x 45 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm
1 Strzykawka 20 ml, L/L 
1 Dren z kranikiem trójdzielnym 
1 Igła 18G 
Taca jednokomorowa, rozmiar duży
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
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* Pytanie nr 73–   dot. pakiet nr 35 poz.2  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:
5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 
1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm 
1 Strzykawka 20 ml, L/S 
1 Woda sterylna w ampułce 20 ml 
1 Żel poślizgowy 5 gr 
1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm 
1 Serweta 75 x 90 cm 
Taca dwukomorowa, rozmiar średni
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 74 –   dot. pakiet nr 35 poz.2  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:
5 Tupferów (kule), rozmiar średni 
1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna 
1 Miska plastikowa 150 ml 
1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm 
1 Miska nerka 1 
Serweta 45 x 75 cm 
Miękkie opakowanie
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 75 –   dot. pakiet nr 35 poz.2  
 Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o składzie:
1 wodoodporna papierowa serweta, o.k. 76 x 46 cm
1 tacka „nerka”
1 para winylowych rękawic rozmiar XL
1 rękawica z polietylenu rozmiar XL
1 pojemnik plastikowy z 6 tamponami gazowymi
2 kompresy z gazy 8 x 7,5 cm
1 wodoodporna serweta z rozcięciem, o.k. 76 x 46 cm
1 plastikowa pęseta
1 x saszetka z 5 g środka poślizgowego na bazie wodnej
sterylny, do jednorazowego użytku
nie zawiera lateksu
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 76 –   dot. pakiet nr   35 poz.3  
Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
1 x Pęseta plastikowa 13 cm 
6 x Tupferów (kule), rozmiar średni 
Taca trójkomorowa, rozmiar średni 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 77 –   dot. pakiet nr 39  
Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 
1 Metalowa pęseta typu Adson z ząbkami 13 cm
 1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm
 1 Metalowe imadło 14 cm 
1 Serweta 45 x 45 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm 
Taca trójkomorowa, rozmiar średni
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie dopuszczamy.  
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* Pytanie nr 78 –   dot. pakiet nr 39  
Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 
1 Metalowa pęseta typu Adson z ząbkami 13 cm 
1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm 
1 Metalowe imadło 14 cm 
1 Serweta 45 x 45 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm 
Taca trójkomorowa, rozmiar średni
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie dopuszczamy.    

* Pytanie nr 79  –   dot. pakiet nr 39  
Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
4 Tupfery (kule), rozmiar średni
6 Kompresów z gazy 10 x 10 cm 
1 Metalowa peseta typu Adson 13 cm z ząbkami (z kolorowym oznaczeniem) 
1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm (z kolorowym oznaczeniem)
1 Metalowe imadło 14 cm (z kolorowym oznaczeniem) 
1 Serweta 45 x 45 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm 
Taca trójkomorowa, rozmiar średni
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ, nie dopuszczamy.  

* Pytanie nr 80 –   dot. pakiet nr 7  
Prosimy o wyjaśnienie jakiej pojemności strzykawki oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje standardowo 2-3ml. Wymaga zgodnie ze specyfikacją. Wartość  
użytkowa do oceny.  

* Pytanie nr 81 –   dot. pakiet nr 10, poz. 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  intubacyjne  do  przedłożonej  intubacji  z  mankietem 
niskociśnieniowym oraz okienkiem Murphyego w rozmiarach 5-10?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści. 

* Pytanie nr 82 –   dot. pakiet nr 19, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  dzianych  poliestrowych  tasiemek  w czterech  kolorach  i 
trzech grubościach?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 83 –   dot. pakiet nr 20, poz. 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  taśmę  o  gramaturze  64-73  g/m2  i  szerokości  1,1±0,2cm,  która  jest 
wykonana z polipropylenu stabilizowanego termicznie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 84 –   dot. pakiet nr 35, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z laminatu o gramaturze 42g/m2 45x75cm   1

Serweta  z  laminatu  o  gramaturze  56g/m2 
45x75cm  z  otworem  śr.  8cm  i  przylepcem 
wokół otworu

45x75cm; Ø 8cm   1

Kompresy z gazy 17N, 8W 7,5 x 7,5cm 10

Tupfer kula 17N 20 x 20cm 10

Pęseta plastikowa 13cm 1   1

SPZOZ/SAN/ZP/185/2017 Strona 16 z 22



Strzykawka 10ml 10ml   1

Strzykawka 20ml 20ml   1

Igła 1,5 x40mm 1,2 x 40mm   1

Igła 0,8 x 40mm 0,8 x 40mm   1

Ostrze nr 11 Nr 11   1

Imadło metalowe 13 cm   1
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr  85 –   dot. pakiet nr 35, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści zestaw w blistrze o składzie:

Serweta z laminatu o gramaturze 42g/m2 50x 60cm 1
Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2 
i otworze 5cm i rozciągnięciem

50x60cm; Ø 5cm 1

Rękawice nitrylowe M 2
Tupfer kula 17N 20x20cm 5
Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5 x 7,5cm 8
Pęseta plastikowa 13cm 1
Pean plastikowy 14cm (+/-0,3) 1
Pojemnik plastikowy 125ml 1

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym
Strzykawka  wypełniona 
jałową  woda  z  10% 
gliceryną

10 
ml

   1

Strzykawka  wypełniona 
lubrykatem

  6 
ml

   1

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszczamy

* Pytanie nr 86  –   dot. pakiet nr 39, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z laminatu o gramaturze 42g/m2 45x75cm 1

Serweta z laminatu o gramaturze 42g/m2 
z otworem i przylepcem wokół otworu

50x60 cm; Ø 8cm 1

Tupfer kula 17N 20x20cm 3

Kompresy włókninowe 30 g/m2 7,5 x7,5cm 5

Pęseta plastikowa 13cm 1

Pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm 1

Imadło metalowe 13 cm 1

Nożyczki metalowe ostro - ostre 11 cm 1

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 87 –   dot. projektu umowy  
1.   Zważywszy na treść  § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości 
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażonym m.in.  w wyroku z dnia 18 czerwca 
2010r.  KIO  1087/10  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wynika  obowiązek 
dokładnego określenia  przez zamawiającego ilości  zamawianych  produktów,  zamawiający nie  jest 
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zwolniony  z  tego  obowiązku  nawet  jeżeli  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  dokładnych  ilości 
zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014r. KIO 8098/14 Krajowa Izba Odwoławcza 
stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, 
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu 
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia” 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.   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 umknąć 
skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.  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 odstąpienie 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 88 –   dot. SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały 
się takie informacje jak nr serii i data ważności?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  89–   dot. SIWZ  
Czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  zezwolenia  na  prowadzenie  hurtowni 
farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 
wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 90 –   dot. SIWZ  
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  dostawy  towaru  do  siedziby  Zamawiającego  odbywały  się 
odpowiednimi  środkami  transportu,  czyli  autami  wyposażonymi  w  zabudowy  typu  „izotermia” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 91 –   dot. SIWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 
udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie 
po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 92–   dot. SIWZ  
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  dostawy  towaru  do  siedziby  Zamawiającego  odbywały  się 
odpowiednimi  środkami  transportu,  czyli  autami  wyposażanymi  w  zabudowy  typu 
„izotermia”posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. W sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

* Pytanie nr 93–   dot. SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami 
Transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izotermia, które umożliwiają dopasowanie 
temperatury  i  wilgotności  do  wymogów  przewożonego  asortymentu,  które  ustala  producent  i 
umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?”
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.  

* Pytanie nr 94 –   dot. SIWZ  
Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez 
nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy 
zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli  autami wyposażonymi  w zabudowy typu „izotermia”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu 
przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych,  przedłużaczy 
do pomp, strzykawek na terenie Polski. 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

* Pytanie nr 95 –   dot. SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga  aby dostawca  zamówionego  towaru pomagał  przy jego rozładunku w 
miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 96 –   dot. SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców 
bez  udziału  pośredników? Takie  rozwiązanie  daje  Zamawiającemu pewność  należycie  wykonanej 
dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 97–   dot. SIWZ  
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  dostarczany  towar  był  przewożony  wyłącznie  z  wyrobami 
medycznymi?  Takie  rozwiązanie  da  Zamawijącemu  pewność,  iż  dostarczone  wyroby,  które  będą 
służyć  przy  leczeniu  ludzi  nie  były  przewożone  np.  z  oponami  lub  innymi  produktami 
niemedycznymi.
Odpowiedź:  Do chwili dostarczenia do magazynu za towar odpowiada dostawca. 

* Pytanie nr 98–   dot. SIWZ – pakiet 30  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30; pozycje 1,2):przedłożenie kart 
produktowych  /  kart  technicznych,  wystawionych  przez  producenta,  które  będą  jawne  dla 
Zamawiającego  oraz  innych  ewentualnych  wykonawców  i  staną  się  potwierdzeniem  wymogów 
zawartych  w  SIWZ?  Należy  nadmienić,  że  karta  produktowa  /  techniczna  stwierdza  obecność 
wszystkich  elementów  składowych  produktu,  jak  również  posiada  zapis  mówiący  o  poziomie 
chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 99 –   dot. SIWZ – pakiet 30  
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienie (pakiet nr 30; pozycja 1): pieluchomajtki dla 
dorosłych  posiadające  wskaźnik  chłonności  w postaci  numeru  seryjnego  /daty produkcji  /numeru 
partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i 
uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostanom czasie na rynku 
pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to 
tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonność, brak 
ściągacza  taliowego,  brak  wyraźnego  wskaźnika  chłonności).  Posiadamy  również  informację  z 
Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie 
sprawdzają  się  w  warunkach  szpitalnych.  Brak  odpowiedniego  poziomu  chłonności  oraz 
podstawowych  systemów  zabezpieczeń  uniemożliwia  skuteczne  zabezpieczenie  chorego.  Nie 
dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów 
(SCA,  TZMO,  Lille,  ABENA)  na  tynku  polskim  oferuje  pieluchomajtki  posiadające 
pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę 
pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). 
Jednocześnie  gwarantuje  to  Państwu  dostarczenie  przez  ewentualnego  wykonawcę  produktów  o 
wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.   
Odpowiedź:  Produkty określone w pakiecie (nr 30, poz. 1) poddane zostaną ocenie jakości również  
na chłonność produktu.

* Pytanie nr 100 –   dot. SIWZ – pakiet 30  
Czy zamawiający wymaga  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  30;  poz.  1):  pieluchomajtek  dla 
dorosłych  posiadających  wskaźnik  chłonności  minimum jednego żółtego  paska,  utytułowanego  w 
centralnej  części  wkładu  chłonnego,  który  pod  wpływem  napełnienia  produktu  moczem  zmienia 
kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów 
(SCA,  TZMO,  Lille,  ABENA)  na  rynku  polskim  oferuje  pieluchomajtki  posiadające 
pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę 
pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). 
Jednocześnie  gwarantuje  to  Państwu  dostarczenie  przez  ewentualnego  dostawcę  produktów  o 
wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. 
Odpowiedź: Produkty określone w pakiecie (nr 30, poz. 1) poddane zostaną ocenie jakości również  
na chłonność produktu.

* Pytanie nr 101–   dot. SIWZ – pakiet 30  
Czy zamawiający wymaga w przedmiocie (pakiet nr  30;  pozycja  1):  pieluchomajtki  dla dorosłych 
wyposażone  w  barierki  wewnętrzne  skierowane  do  wewnątrz  produktu?  Barierki  boczne  wraz  z 
falbankami  bocznymi  są głównym elementem idealnego dopasowania produktu  do ciała pacjenta. 
Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza 
przed  wyciekami.  Falbanki  wewnętrzne  skierowane  do  wewnątrz  tworzą  natomiast  dodatkowe 
zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300ml przy jednorazowym 
oddaniu  moczu.  Podczas  napełniania  pieluchomajtki  moczem,  falbanki  boczne  skierowane  do 
wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie 
ulega  szybszej  absorpcji.  Taki  system  mocowania  falbanek  jest  stosowany  przez  większość 
producentów,  gdyż  zapewnia  lepszą  ochronę  przed  wyciekaniem  w  porównaniu  z  falbankami 
skierowanymi na zewnątrz produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 102 –   dot. SIWZ – pakiet 30  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30; pozycja 1): pieluchomajtek dla 
dorosłych  posiadających  co  najmniej  jeden  ściągacz  taliowy?  Zastosowanie  w  pieluchomajtce 
minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, 
co wpływa na komfort  osoby potrzebującej pomocy.  Dopasowanie produktu przekłada się na brak 
wycieków  zawartości  pieluchomajtki,  co  przekłada  się  na  komfort  pracy  personelu:  zmniejszenie 
czasu  pracy  przy  jednym  pacjencie,  zmniejszenie  ilości  zmian  produktu  na  NTM  oraz  pozwala 
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zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w 
ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim 
NTM,  a  w  praktyce  są  to  tylko  odpowiedniki  imitujące  produkty  o  najwyższych  standardach 
(obniżony poziom chłonności,  brak  ściągacza  taliowego,  brak  wyraźnego  wskaźnika  chłonności). 
Posiadamy informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty 
te  w  żaden  sposób  nie  sprawdzają  się  w  warunkach  szpitalnych.  Brak  odpowiedniego  poziomu 
chłonności  oraz  podstawowych  systemów  zabezpieczeń  uniemożliwia  skuteczne  zabezpieczenie 
chorego.    
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 103 –   dot. pakiet nr 30  
Cy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30: pozycja 1): pieluchomajtek dla 
dorosłych o obwodzie co najmniej 140cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 104 –   dot. pakiet nr 30  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30; pozycja 1): pieluchomajtek dla 
dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2700g?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 105 –   dot. pakiet nr 30  
Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  30;  pozycja  2):  podkładów 
chłonnych w rozmiarze 60x60cm, o poziomie chłonności co najmniej 1400g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 106 –   dot. pakiet nr 17  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 2 dren T-Kehr o długości 36cm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 107 –   dot. pakiet nr 17, poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 4 cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem – 
rozmiar Ch20-32?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 108  –   dot. pakiet nr 31, poz. 1,2  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 31 poz. 1,2 maski z nebulizatorem z drenem min. 200cm
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 109 –   dot. pakiet nr 33, poz. 2  
Ponieważ wskaźniki odpowiadające klasie 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu 
sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z 
normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od 
producenta jak i konsumenta w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, 
tj. jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga.

* Pytanie nr  110 –   dot. pakiet nr 33, poz. 4  
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  w  pozycji  4  wymaga  testów  do  kontroli  wsadu  z 
wyraźnie nadrukowanym kolorem referencyjnym przebarwienia, w zestawie z przyrządem w całości 
wykonanym z tworzywa sztucznego klasy medycznej, składającego się z korpusu, rurki o długości 
1,5m  i  średnicy  2  mm  oraz  przeźroczystej  nakrętki,  umożliwiającej  sprawdzenie,  czy  wskaźnik 
znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga.
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* Pytanie nr  111 –   dot. pakiet nr 20  
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśmy o gramaturze 60 g/m2. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

UWAGA:

Wobec  udzielonych  wyjaśnień  na  zapytania  Wykonawców  jak  również  modyfikacji  treści  SIWZ 
mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w 
ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 Z poważaniem 
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