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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/51/2017 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 wzoru umowy 

* Pytanie nr 1 –   dot. pakietu  nr 12 – Test Bowie-Dicka  
Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

* Pytanie nr 2 –   dot. pakietu nr nr 12 – Test Bowie-Dicka  
Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się
z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 3 –   dot. pakietu nr   17, poz. 1, 2  
1).  Prosimy  Zamawiającego  o  podanie  jakie  pompy  infuzyjne,  jakich  producentów  posiada
Zamawiający  w  celu  zachowania  kompatybilności  strzykawek.  Informujemy,  że  każdy  producent
pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie
ich w menu pompy.
Odpowiedź:   Zamawiający posiada pompy infuzyjne Ascor, Kwapisz.

2).  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek
niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych
niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?
Odpowiedź:  Producent ma być w menu pompy.

3).  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy tłok i cylinder strzykawki powinny być wykonane
z polipropylenu, co zapewnia pełną kompatybilność i szczelność strzykawki?
Odpowiedź: Strzykawki  mają  być  bezpieczne  dla  pacjenta,  dopuszczone  do  stosowania  w  służbie
zdrowia. 

* Pytanie nr 4  –   dot. pakietu  nr   19, poz. 1a-1d  
1).  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy tłok i cylinder strzykawki powinny być wykonane
z polipropylenu, co zapewnia pełną kompatybilność i szczelność strzykawki?
Odpowiedź:  Strzykawki  mają  być  bezpieczne  dla  pacjenta,  dopuszczone  do  stosowania  w  służbie
zdrowia. 
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2).    Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  strzykawki  powinny  posiadać  logo  oraz  typ
strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 5 –   dot. pakietu nr   28  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  folii  chirurgicznej  o  grubości  0,048mm  oraz  paro
przepuszczalności 750g/m2, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 6 –   dot. pakietu nr 31  
 Prosimy o dopuszczenie  uniwersalnej  osłony na uchwyt  lampy,  o  długości  całkowitej  155mm ±
10mm, Szerokość torby PE: 96mm ± 4 mm, Zewnętrzna średnica pierścienia: 115 mm.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 7  –   dot. pakietu nr   34, poz. 1-2  
1).  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie typy pompy firmy Braun posiada Zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy Braun -perfusor compact. Braun perfuson fm(MSC).

2).  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek
niewymienionych w menu pomp infuzyjnych firmy Braun,  stosowanych niezgodnie z zaleceniami
producentów pomp?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki, które będą współpracowały z posiadanymi pompami
(na pompie Braun działają strzykawki BD i Braun co wynika z naszego doświadczenia).  

* Pytanie nr 8  –   dot. pakietu  nr   38  
Czy  w  przypadku  zaoferowania  filmów  do  mammografii  innych  niż  obecnie  używane  przez
Zamawiającego, będzie wymagał rekalibracji aparatu mammograficznego oraz optymalizacji ciemni
przez autoryzowany serwis, dokonanej na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: TAK.

* Pytanie nr 9 –   dot. pakiet nr   38  
Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o kompatybilności filmów z kasetami obecnie
używanymi  przez  Zamawiającego,  co  umożliwi  prawidłową współpracę  w systemie  kaseta-ekran-
błona mammograficzna-odczynniki chemiczne?
Odpowiedź: TAK

* Pytanie nr 10 –   dot. pakietu nr   33 poz. 12   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze niewiele różniącym się od
opisanego tj. 36,5x72 cm z taśmą 9x50cm.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 11 –   dot. pakietu nr   33, poz. 18  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotek chirurgicznych  pakowanych po 40 sztuk.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 12 –   dot. pakietu nr   33, poz. 18, poz.19  
Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  szczoteczek  chirurgicznych  nie  będących  wyrobem
medycznym, tj. objętych 23% stawką VAT.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 13 –   dot. pakietu nr   36 poz.1-3  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów nie będących wyrobem medycznym, tj. objętych
23% stawką VAT. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 14 –   dot. pakietu nr 6, poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o informację dotyczącą pak 6 poz. 1:  klipsownica o którym
kodzie  znajduje  się  na  wyposażeniu  bloku  operacyjnego  szpitala  –  30444LR  czy  30444ET? 
Klipsownica  30444LR została  zaprojektowana  do  współpracy  z  naszymi  klipsami.  W  przypadku
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gdyby znajdowała  się  na  wyposażeniu  szpitala  klipsownica  30444ET to  czy  zamawiający  wyrazi
zgodę na złożenie oferty na równoważne klipsy tytanowe w tym samym rozmiarze wraz z bezpłatnym
użyczeniem klipsownicy na czas trwania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający posiada klipsownicę Karl Storze o kodzie 30444A. Zamawiający dopuści po
warunkiem użyczenia 4 szt klipsownic.    

* Pytanie nr 15 –   dot. pakietu nr 6, poz. 3  
Czy zamawiający w pak 6 poz. 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalne klipsy Hem-o-lok
Weck, pakowane po 6 sztuk w magazynku i 84 klipsy w pudełku?
Wyrażenie zgody na nasze pytania pozwoli  nam na złożenie oferty z  oryginalnymi produktami  o
najwyższej jakości w cenie zamienników.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16 –   dot. par. 3 ust. 2 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ  
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie,
za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 17 –   dot. par. 3 ust. 4 wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ  
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:
Nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni. 
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje Paragraf 3 pkt 4 i otrzymuje on następujące brzmienie. 
„     W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości  
towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.
Wykonawca może odmówić świadczenia usług  objętych niniejszą umową  w przypadku wystąpienia
zaległości płatniczych u Zamawiającego powyżej 30 dni ponad termin określony w par. 8 ust.  1.”
(patrz odp. na pytanie nr 123). 

* Pytanie nr 18 –   dot. pakietu nr 3  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3: Siatkę dootrzewnową, separującą, miękką, niewchłanialną,
2-warstwową.   Z  jednej  strony  wykonaną  z  mikroporowatego  politetrafluoroetylenu  (ePTFE),  z
drugiej  z  makroporowatego  polipropylenu  (PP),  grubość  0,55  mm,  porowatość  średnia  830  µm,
gramatura  średnia  108  g/m2,  z  oznaczeniem  strony  implantacji,  dwukierunkowa  elastyczność,  w
rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm)?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 19  –   dot. pakietu nr    1, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  chirurgiczny  wykonany  z  włókniny  polipropylenowej
podfoliowanej na całej powierzchni?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 20 –   dot. pakietu nr   1, pozycja 2  
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  21 –   dot. pakietu nr 4, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kable w rozmiarze 16x200cm lub 14x250cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza..

* Pytanie nr 22 –   dot. pakietu nr nr 8, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści serwety stomatologiczne w rolkach pakowane a’5 szt. wraz z wyceną z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 23 –   dot. pakietu nr   9, poz. 1 i 2   
Czy Zamawiający dopuści przewody o dł. Drenu ok. 230-235 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 24 –   dot. pakietu nr 17, pozycja 1-2  
Prosimy o informacje z jakimi pompami infuzyjnymi wymagane strzykawki mają być kompatybilne? 
Odpowiedź: Z pompami  Ascor, Kwapisz. 

* Pytanie nr 25 –   dot. pakietu nr 18, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych wykonanych z aluminium pokrytego
PCV w następujących rozmiarze:
* 6FR , średnica 2,0mm, długość 25 cm, pasujące do rurek 2,0-4,0
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 26 –   dot. pakietu nr 19, pozycja 1  
Czy Zamawiający wymaga strzykawek typu luer-lock trzyczęściowych czy dwucześciowych?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga strzykawek trzyczęściowych.

* Pytanie nr 27 –   dot. pakietu nr 28, poz.1-4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na folię chirurgiczną o paroprzepuszczalności 850g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 28 –   dot. pakietu nr 28, poz.1-4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na folię chirurgiczną o grubości 0,03 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 29 –   dot. pakietu nr 28 poz. 4  
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na folię chirurgiczną o rozmiarze 56 cm x 84 cm powierzchnia
klejąca 56cm x 78cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 30 –   dot. pakietu nr 33 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści serwetę chłonną 3 warstwową, wykonaną: włókniny, wkładu chłonnego
(złożonego), laminatu nieprzemakalnego (spodnia strona)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr  31–   dot. pakietu nr 33 poz. 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  ręcznik  do  rąk  o  wymiarach  40  cm  x   40cm  pakowany  a’1szt  z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 32 –   dot. pakietu nr 33 poz. 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  ręcznik  do  rąk  o  wymiarach  40  cm  x   70cm  pakowany  a’50szt  z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 33 –   dot. pakietu nr 33 poz. 3  
Czy  Zamawiający  dopuści  maskę  z  osłoną  na  oczy  –  warstwą  stanowiącą  ochronę  przed
zaparowaniem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 34  –   dot. pakietu nr 33 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści maskę z osłoną na oczy wyposażoną w pasek zapobiegający parowaniu dla
osób np. noszących okulary?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 35 –   dot. pakietu nr 33 poz. 3  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maski chirurgicznej posiadającej piankę?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

SPZOZ/SAN/ZP/13/2018                                       Strona 4 z 15



* Pytanie nr 36 –   dot. pakietu nr 33 poz. 4  
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  oznakowania  zewnętrznej  strony  maski  dodatkowym
oznaczeniem graficznym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 37 –   dot. pakietu nr 33 poz.6  
Czy  zamawiający  dopuści  wycenę  czepka  typu  beret  pakowanego  a’100szt  z  odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 38 –   dot. pakietu nr 33 poz.7  
Czy zamawiający dopuści czepek z elastyczną gumką?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 39 –   dot. pakietu nr 33 poz.8  
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  pozycji  do  osobnego  pakietu.   Państwa  zgoda  zwiększy
konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych
ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 40 –   dot. pakietu nr 33 poz.8  
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny perforowanej typu Spunlace Mesh
35g/m2, bez dodatkowego wzmocnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 41 –   dot. pakietu nr 33 poz.8  
Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki, posiadający 2 warstwy włókniny w części
bocznej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej 25g/m2, bez wiązania na troki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 42 –   dot. pakietu nr 33 poz. 9  
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L – odpowiadający rozmiarowi uniwersalnemu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 43 –   dot. pakietu nr 33 poz. 10  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antypoślizgowej osłony na buty?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 44 –   dot. pakietu nr 33 poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z włókniny w rozmiarze 47cm x 38,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 45 –   dot. pakietu nr 33 poz. 11  
Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 70 x 120cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 46 –   dot. pakietu nr 33 poz. 12  
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80cm + taśmę 10cm x 50cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 47 –   dot. pakietu nr 33 poz. 12  
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120cm + taśmę 10cm x 50cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 48 –   dot. pakietu nr 33 poz. 13  
Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 49 –   dot. pakietu nr 33 poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z 3 warstwowej, miękkiej włókniny SMS,
spodnie bez kieszeni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 50 –   dot. pakietu nr 33 poz. 14  
Czy  Zamawiający  dopuści  ubranie  operacyjne  wykonane  z  miękkiej  włókniny  bawełnopodobnej,
bluza i spodnie pakowane indywidualnie(osobno)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 51 –   dot. pakietu nr 33 poz. 16  
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 52 –   dot. pakietu nr 33 poz. 17  
Czy  Zamawiający  dopuści  szczotkę  pakowaną  a’40szt  w kartonowy dyspenser  wraz  z  wyceną  z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 53 –   dot. pakietu nr 33 poz. 18  
Czy  Zamawiający  dopuści  szczotkę  pakowaną  a’40szt  w kartonowy dyspenser  wraz  z  wyceną  z
odpowiednim  przeliczeniem  zamawianych  ilości?  Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamówienie
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 54 –   dot. pakietu nr 33 poz. 19  
Czy Zamawiający dopuści  torbę na narzędzia 2-komorową w rozmiarze 30 x 40cm: kieszeń lewa
15cm x 30cm, prawa 25 x 30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 55 –   dot. pakietu nr 24 poz. 1  

Czy  Zamawiający  dopuści  równoważną,  wysokiej  jakości  i  innowacyjną  elektrodę  neutralną
jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; szerokość
styku  2,5cm,  podłoże  wykonane  z  wodoodpornej,  elastycznej  pianki;  skrzydełka  zapobiegające
przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla
skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg opakowanie 100 szt.

i/lub

Czy  Zamawiający  dopuści  równoważną,  wysokiej  jakości  i  innowacyjną  elektrodę  neutralną
jednorazowego  użytku,  dzieloną  po  obwodzie,  powierzchnia  110cm2,  wymiary  122x174mm;
szerokość  styku  2,5cm,  podłoże  wykonane  z  wodoodpornej,  elastycznej  pianki;  skrzydełka
zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej
przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg

Powyższe elektrody są kompatybilne z generatorami elektrochirurgicznymi produkcji  m.in.  ERBE,
EMED i Valleylab oraz może pracować z każdą mocą prądu generowana przez diatermię, są również
bezpieczne i zapewniają prawidłową prace u każdego pacjenta o wadze powyżej 5 kg. Dopuszczenie
zdecydowanie  zwiększy  konkurencyjność  ofert.  Poza  powyższym (  niewielka  różnica  rozmiaru  )
elektroda spełni wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o wymiarach 122 x 174. 

* Pytanie nr 56 –   dot. pakietu nr 24 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści równoważny kabel lecz o długości 4,5m?
Długość kabla w tym przypadku nie wpłynie w żaden sposób na standard użytkowania czy wygodę
pracy a dopuszczenie zwiększy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 57 –   dot. pakietu nr 24 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę lecz o długości 17 cm?
Niewielka różnica długości nie wpłynie w żaden sposób na standard użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 58 –   dot. pakietu nr 24 poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści równoważny kabel lecz o długości 4,5m?
Długość kabla w tym przypadku nie wpłynie w żaden sposób na standard użytkowania czy wygodę
pracy a dopuszczenie zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  59 –   dot. pakietu nr 24 poz. 5 i 6  
Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody lecz o długości części izolowanej                   w
zakresie 96 – 106mm, długość całkowita 132 – 142 mm?  
Nieznaczne różnice wymiarów nie wpłyną w żaden sposób na standard użytkowania  czy wygodę
pracy a dopuszczenie zwiększy konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 60 –   dot. pakietu nr 24 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści równoważny kabel lecz o długości 4,5m?
Długość kabla w tym przypadku nie wpłynie w żaden sposób na standard użytkowania czy wygodę
pracy a dopuszczenie zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 61 –   dot. załącznik nr 2 (pakiet nr 12)  
Ponieważ pakiety kontrolne Bowie&Dick są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu
sterylizacji, czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z
normą ISO 11140-4, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od
producenta, jak i konsumenta, działającą w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach
wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 62 –   dot. załącznik nr 2 (pakiet nr 41)  
Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  spełniający  wymagania  SIWZ  w  opakowaniu  a’  50  szt  z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 63 –   dot. pakietu nr 41  
Czy  Zamawiający  dopuści  szczoteczki  jednorazowe  do  endoskopów  średnica  korpusu  1,8  mm,
średnica włosia 5 mm, długość 180 cm, do kanału roboczego min. 2,0 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe dwustronne do endoskopów średnica korpusu 2,4
mm, średnica włosia 5 mm i 10 mm, długość 230 cm, do kanału roboczego min. 2,4 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 64 –   dot. pakietu nr   38 – filmy do mammografii  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta filmów, na których Zamawiający
obecnie pracuje.
Odpowiedź:  Producent Carestream.

* Pytanie nr 65–   dot. pakietu nr 38 – filmy do mammografii  
Czy  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  optymalizacji  i  kalibracji  sprzętu  w  przypadku
dostarczenia  innych  błon  niż  te  obecnie  używane  przez  Zamawiającego?  Jeśli  odpowiedź  jest
twierdząca, prosimy o określenie modeli i producentów sprzętu.
Odpowiedź: Wymaga. Producent Italray. Model – brak danych. 
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* Pytanie nr  66 –   dot. pakietu nr 38 – filmy do mammografii  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania błony o D max o wartości >4,30? Jest to standardowa
wartość dla błon mammograficznych większości wiodących producentów błon na świecie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 67 –   dot. pakietu nr   28  poz. 1, 2, 3, 4  
Czy  można  zaoferować  folie,  których  grubość  wynosi   0,048  mm  a   paroprzepuszczalność
750g/m2/24h? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 68 –   dot. pakietu nr 5, poz. nr 1  
Czy  zamawiający  dopuści  wskaźniki  wieloparametrowe  do  kontroli  procesu  sterylizacji  suchym,
gorącym powietrzem – testy paskowe kl.4?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 69 –   dot. pakietu nr 5, poz. nr 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  wskaźniki  w  opakowaniu  po  250  sztuk?  Wielkość   zapotrzebowania
zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 70 –   dot. pakietu nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie siatki  wykonanej  z materiału PVDF /polifluorek
winylidenu/  w  88%  od  strony  trzewi  i  z  polipropylenu  w  12%  od  strony  otrzewnej,  siatki
kompozytowe  nieprzylegające,  stosowane  do  zabiegów  laparoskopowych  i  laparotomii,  grubość
0,70mm, gramatura 116g/m2, rozmiar 30x20cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 71 –   dot. pakietu nr 37, poz. 1  
Czy Zamawiający może potwierdzić, że jm, czyli opakowanie zawiera 6 sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  opakowanie  zawiera  30  magazynków  zawierających  6szt
klipsów. 

* Pytanie nr 72  –   dot. pakietu nr 18 poz.1  
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie w  poz. 1 prowadnicę do rurek intubacyjnych śr.2,0 o dł. 230
mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 73 –   dot. pakietu nr 19 poz.  a)  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w poz. a ) strzykawki typu luer lock o pojemności 3 ml .
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 74 –   dot. pakietu nr 19 poz. b)  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w poz. b ) strzykawki typu luer lock o pojemności  10 (12 )
ml .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 75 –   dot. pakietu nr 25 poz.1  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do kaniulacji tętnicy metodą Seldingera   do inwazyjnego pomiaru
ciśnienia krwi i pobierania próbek krwi. W rozmiarze cewnik 20G, 80 mm / Kaniula 0.95 x 50 mm /
Prowadnik 25-0.025”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 76 –   dot. pakietu nr 34 poz.1 i poz.2  
Prosimy  o  dopuszczenie  strzykawki  niskooporowej  50ml  z  rozszerzeniem  do  60ml  do  pomp
infuzyjnych firmy Braun – białej dla poz.1 i bursztynowej dla poz.2
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 77 –   dot. pakietu nr 41- szczoteczki jednorazowe do endoskopów  :  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych szczotek do endoskopów ø 2,2mm, średnica
włosia 6mm, dł.230cm- opakowanie typu dyspenser kartonowy =100 szt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 78 –   dot. pakietu nr 17  , poz. 1,2  
Proszę o doprecyzowanie na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający?
Odpowiedź:  Kwapisz, Ascor.

* Pytanie nr 78.1 –   dot. pakietu nr   17, poz. 1,2  
Czy  Zamawiający  dopuszcza  strzykawki  z  rozszerzoną  skalą  50-60  ml,  z  wyraźnie  zaznaczoną
nominalną pojemnością, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli są z kompatybilne z pompą.

* Pytanie nr 79 –   dot. pakietu nr   19, poz. A, b, c, d  
Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3 częściowych Luer-Lock z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml, 5-6
ml, 10-12 ml, 20-22 ml, z wyraźnie zaznaczona nominalną pojemnością, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 80 –   dot. pakietu nr   19, poz. A, b, c  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  podanie  ceny  za  opakowanie  100  sztuk  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości.

* Pytanie nr 81 –   dot. pakietu nr   19, poz. d  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza   podanie  ceny  za  opakowanie  50  sztuk  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości.

* Pytanie nr 82 –   dot. pakietu nr 20, poz. 1  
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  strzykawka  posiadała  schodkową  końcówkę  cewnikową,
jak na rysunku poniżej: 

Schodkowa końcówka cewnikowa
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  

* Pytanie nr 83 –   dot. pakietu nr 20, poz. 1  
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  strzykawka  posiadała  dwustronną  skalę  pomiarową  dla
sprawniejszego odczytu ilości płynu w strzykawce. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

* Pytanie nr 84 –   dot. pakietu nr 20, poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała nazwę własną i nazwę producenta na cylindrze,
w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.
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* Pytanie nr 85  –   dot. pakietu nr    41  
Prosimy  o  dopuszczenie  w  pakiecie  41,  w  miejsce  pierwotnych  parametrów,  szczoteczek
jednorazowych do endoskopów rozmiar szczoteczki 6,5-5,0mm, długość 240 cm, min kanał roboczy
2,0mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 86 –   dot. pakietu nr 9, pozycja 1  
Czy zamawiający dopuści przewód do cystoskopu, resektoskopu,  podwójny o dł. drenu min 200 cm ,
pozostałe wymogi zgodne z SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 87  –   dot. pakietu nr 9, pozycja 2  
Czy zamawiający dopuści przewód cystoskopu, resektoskopu, pojedynczy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 88 –   dot. pakietu nr 29, pozycja 1  
Czy zamawiający oczekuje zestawu zawierającego w składzie szczoteczkę z gąbką do odsysania, płyn
na bazie chlorheksydyny, patyczek z gąbką do nawilżania oraz preparat nawilżający ?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 89 –   dot. pakietu nr 29, pozycja 1  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 29 do osobnego zadania tak, by umożliwić
składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w
ww. przetargu.  Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy
równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 90 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 1  
Czy zamawiający dopuści serwetę na stół operacyjny wykonaną z chłonnej  włókniny w chłonności
4000ml  w  rozmiarze  101x228  cm,  rdzeń  na  całej  długości  podkładu,  warstwa  spodnia
nieprzepuszczalna, antypoślizgowa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

* Pytanie nr 91 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 2  
Czy zamawiający dopuści ręcznik do rąk jednorazowy , pakowany pojedynczo, rozm. 40x40 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 92 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 3  
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną typu IIR z tasiemką ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 93 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 4  
Czy zamawiający dopuści maskę typu II R( wodoodporną) ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 94 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 4  
Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  „Wyraźne  oznakowanie  zewnętrznej  strony  maski
dodatkowym oznaczeniem graficznym”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 95 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 7  
Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z gumką?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 96 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 8:  
Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach: 
• czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej

• wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej

• zastosowana  włóknina  cechuje  się  wysoką  chłonnością  i  wytrzymałością,  a  dodatkowo  jest

przyjemna

w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia

• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia

• Gramatura, 45g/m2

• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie

pojedynczych sztuk

• jednorazowego użytku

• niejałowy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 97 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 10  
Czy  zamawiający  odstąpi  od  parametru  osłona  na  buty”  antypoślizgowa”  i  dopuści  produkt
spełniający pozostałe parametry SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, nie dopuszcza.

* Pytanie nr 98 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 11  
Czy zamawiający dopuści osłony na nogi o rozm. 70x 120 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 99 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 12  
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę rozm. 30x80 z taśmą 10x50 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 100 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 14  
Czy zamawiający ubranie operacyjne z włókniny SMS?
Odpowiedź: TAK

* Pytanie nr 101 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 14  
Czy zamawiający dopuści spodnie operacyjne na gumkę bez kieszeni? 
Odpowiedź: TAK

* Pytanie nr 102 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 15  
Czy zamawiający dopuści osłonę na kamerę, rozm 15x250 cm ?
Odpowiedź: TAK

* Pytanie nr  103 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 15  
Czy zamawiający dopuści osłonę na kamerę, rozm. 16x300 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 104 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 16  
Czy zamawiający dopuści osłonę na stoli Mayo, rozm. 80x140 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 105 –   dot. pakietu nr 33, pozycja 19  
Czy zamawiający dopuści torbę na narzędzia , rozm. 30x40 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 106 – dot. pakietu nr   9  
Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pozycja 1.
Czy  Zamawiający  dopuści  przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  podwójny,  sterylny  j/u
kompatybilny  z  urządzeniem resektoskopu,  cystoskopu firmy Karl  Storz,  długość  drenu od 240 -
275cm, jaki obecnie jest używany w Państwa placówce.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga długość drenu zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 107 –   dot. pakietu nr   9  
Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pozycja 2.
Czy  Zamawiający  dopuści  przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  pojedyńczy,  sterylny  j/u
kompatybilny  z  urządzeniem resektoskopu,  cystoskopu firmy Karl  Storz,  długość  drenu od 240 -
275cm, jaki obecnie jest używany w Państwa placówce.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga długość drenu zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 108 –   dot. pakietu nr   9
Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pozycja 1, 2.
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  zapisu  „kompatybilność  z  sprzętem  Karl-Storz”  jaką
kompatybilność  Zamawiający  ma  na  myśli?.  Na  oficjalnej  stronie  producenta  nie  ma  informacji
dotyczących  spersonalizowanych  produktów.  Zatem  czy  możliwość  podłączenia  przewodu
posiadającego trzy zakończenia drenu tj. końcówka męska (stożkowe zakończenia), końcówka żeńska
lub zakończenie końcówką luer-lock uzna Zamawiający za kompatybilne?.
Odpowiedź: Zamawiający poprzez kompatybilność rozumie dren umożliwiający szczelne, elastyczne
połączenie ze sprzętem Karl Storz.

* Pytanie nr 109 –   dot. pakietu nr   9  
Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pozycja 1, 2.
Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie wymogu niestandardowej długości drenu. Wielu producentów
oferujących w/w przewody opierają się na długoletnim doświadczeniu określając swoisty standard
wynoszący miedzy 240 a 250 cm. 
Odpowiedź:  Zamawiający w związku ze specyfiką swojej  sali  operacyjnej  wymaga długości  min.
275cm. 

* Pytanie nr 110  –   dot. pakietu nr 21  
Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy gładki wewnętrznie o długości rur 150cm oraz trzecią
rurą o długości 90cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 111 –   dot. pakietu nr 25  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 25 zestawu do kaniulacji tętnicy metoda Selingera o
średnicy 1,2mm i długości 7,6cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 112 –   dot. pakietu nr 41  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm,  długość 230 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 113 –   dot. pakietu nr 41  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm, długość 180 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 114 –   dot. pakietu nr 41  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek pakowanych po 50 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 115 –   dot. pakietu nr 27 – kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dla dzieci   
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 27 w pozycji 1 oraz 2 kołnierza
ortopedycznego,  przeznaczonego  dla  jednego  pacjenta,  który  jest  sztywnym  kołnierzem
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stabilizującym  oraz  usztywniającym  kręgosłup  szyjny  w  neutralnej  i  bezpiecznej  pozycji,
jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt  pozwala na podparcie głowy   w co najmniej
trzech  najbardziej  newralgicznych  punktach  co  sprawia,  że  jest  ona  właściwie  ustabilizowana.
Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć
kołnierz  przed  wchłanianiem  krwi,  wody  etc.  oraz  o  wysokiej  gęstości  z  pianką  co  zapewnia
opatentowane  wsparcie  podbródka.  Regulacja  wielu  wysokości  pasuje  niemal  dla  wszystkich
dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza
umożliwia  dostęp  do  tchawicy  i  kontrolę  tętna   na  tętnicach  szyjnych.  Konstrukcja  kołnierza
zapewnia  komfort  i  bezpieczeństwo  poszkodowanego.  Jest  nietoksyczny,  hipoalergiczna  pianka
redukuje  podrażniani  skóry.  Nie  posiada  lateksu.  Jest  łatwo zmywalny.  Kołnierze  zapinane są  na
rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT   i MRI. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 115a –   dot. pakietu nr 30 – Rurki krtaniowe LTD. LTS  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 30 pozycja 1 a,b rurki krtaniowej
LTS-D, ponieważ rurki krtaniowe LT-D nie są już produkowane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  116 –   dot. pakietu nr 25  
Czy zamawiający dopuści  zestaw do kaniulacji  tętnicy metodą Sedlingera śr.  wew. 0,8mm i zew.
1,2mm, dł. 8-10cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 117  –   dot. pakietu nr 3  
Czy  Zamawiający  dopuści  siatki  kompozytowe,  wewnątrzotrzewnowe,  wykonane  z  100%
polipropylenu prasowanego termicznie  o gramaturze 70g/m2  ,  z  jednej   strony pokryte  silikonem,
nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne.  Siatka posiada
róże wiatrów ułatwiającą pozocjonowanie implantu. Grubość siatki 1mm, wielkość owalnych porów 1
mm, całkowita gramatura implantu,  w wymaganym rozmiarze 20 x 30 cm, wynosi – 58gr.` 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 117. 1 –   dot. pakietu nr 25  
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 25 poz. 1 zes6taw do kaniulacji tętnicy metodą Seldingera w
rozmiarze 3Fr dł. 8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  118 –   dot. pakietu nr 28  
Czy  Zamawiający,  w  zakresie  pakietu  nr  28,  dopuści  złożenie  oferty  z  poliuretanowymi  foliami
chirurgicznymi,  o  grubości  25  mikronów,  pokrytymi  hypoalergicznym  klejem  akrylowym,  paro
przepuszczalność 720g/m2/24h, o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj.
40x16cm (pow. klejąca 16x20cm) dla poz. 1, 40x27cm (pow. klejąca 24x27cm) dla poz. 2, 40x40cm
(pow. klejąca 24x40cm) dla poz. 3, 53x80cm (pow. klejąca 68x80cm) dla poz. 4? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko rozmiary przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

* Pytanie nr 119  –   dot. pakietu nr   6  
W związku  z  tym,  że  wyspecyfikowane  w pakiecie  nr  6  –  klipsy  laparoskopowe  są  implantami
medycznymi,  prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby do zaoferowanych klipsów
(pozycja  1,2  i  3)  były  dołączone  wklejki  do  kartoteki  pacjenta  zawierające  co  najmniej  takie
informacje  jak:  nazwa  producenta,  nazwa  produktu,  nr  katalogowy,  nr  serii  oraz  datę  ważności
produktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 120  –   dot. 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
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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 120. 1  –   dot.    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 w tym zakresie przepisami. 

* Pytanie nr 121  –   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 122 –   dot.   §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 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 123 –   dot. pakietu nr   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 modyfikuje Paragraf 3 pkt 4 i otrzymuje on następujące brzmienie. 
„     W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości  
towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.
Wykonawca może odmówić świadczenia usług    objętych niniejszą umową  w przypadku wystąpienia  
zaległości płatniczych u Zamawiającego powyżej 30 dni ponad termin określony w par. 8 ust.  1.”
(patrz odp. na pytanie nr 17). 

* Pytanie nr 124 –   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. 

SPZOZ/SAN/ZP/13/2018                                       Strona 14 z 15



* Pytanie nr 125 –   dot. pakietu nr    24, p  oz. 3  
Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  bipolarne  elektrody koagulacyjne,  proste,  dł.  16,0cm,
końcówka 2mm tępa ?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 126  – dot. pakietu nr p  oz. 4.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod bipolarnych  dł. 4m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
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