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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2018 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 52  
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 52 siatki przepuklinowej z polipropylenu półwchłanialnej, samomocująca o
kształcie pół elipsy dociętej. Kształt ten lepiej zabezpieczy przed nawrotami przepukliny 12,5/8,5 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 2 –   dot. pakietu  nr 31  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie  w miejsce pierwotnych parametrów w części 31 pozycja 2
Zestawu do przezskórnej tracheostomii Ciaglia „Blue Rihno” do wprowadzenia metodą Seldingera
w skład którego wchodzą:
*  jednostopniowe  niebieskie  rozszerzadło  o  kształcie  rogu  nosorożca  z  założonym  cewnikiem
wprowadzającym
* prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm) w pla-
stikowej osłonie 
* stożkowe prowadniki do rurki tracheostomijnej w rozmiarze: 21F, 24F i 27F
* igła 7cm, rozmiar 15Ga
* igła z koszulką 7cm o rozmiarze 15Ga
* krótkie rozszerzadło w rozmiarze 14,0Fr dł. 6,5cm
*skalpel jednorazowego użytku nr 15
* strzykawka jednorazowa
* czerwony pojemnik na zuzyte igły
* żel poślizgowy
* rurka tracheostomijna wykonana z miękkiego PCV z mankietem. Rurka posiada stożkowe zakoń-
czenie oraz wymienne kaniule wewnętrzne.
Rozmiary rurki w zależności od zamówienia przez zamawiającego 7,8,9. Jednocześnie prosimy o
wydzielenie pozycji 2 do oddzielnego pakietu.  

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  ze  względu  na  brak  doświadczenia  wykonywanie  tracheostomii  tą
metodą. 

* Pytanie nr 3 –   dot. pakietu  nr    35  
Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną na
zgodność  z  normą  EN  455.  Pragniemy  wyjaśnić,  iż  powyższy  wymóg  nie  znajduje  uzasadnienia  w
obowiązujących aktualnie przepisach Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., która określa dla
jakich  wyrobów  medycznych  należy  wprowadzić  procedurę  zgodności.  Taki  certyfikat  wymagany  jest  dla
rękawic  sterylnych,  należących  do  grupy  II  wyrobów  medycznych  oraz  I  sterylnej,  natomiast  nie  dotyczy
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niesterylnych wyrobów medycznych klasy I.  Czy w związku z powyższym zamawiający  wyrazi  zgodę aby
normę EN 455 potwierdzić deklaracją zgodności bądź raportem testowym od producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 4 –   dot. pakietu  nr 28  
1.  Czy  Zamawiający  w pozycji  1  Pakietu  28  dopuści  zaoferowanie  siatek  o  gramaturze  70g/  m2,
średnica oczek 0,7-1,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.   Czy Zamawiający  w pozycji  2  Pakietu  28  dopuści  zaoferowanie  siatek  o  średnicy  oczek  1,0-1,5  mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 5 –   dot. pakietu  nr 48  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, 25 mm i 32 mm,  pozostałe parametry zgodne z
opisem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 6 –   dot. pakietu  nr   22  
Czy Zamawiający  w Pakiecie  nr  22  wymaga,  aby  pompy ssąco  – płuczące do  zabiegów laparoskopowych
wyposażone były w końcówkę roboczą  o średnicy 5 mm i długości  33 cm,  w dwa przyciski:  do ssania i
płukania,  dwie  końcówki  do  podłączenia  pojemników  z  solą  fizjologiczną  oraz  w  zintegrowany  system
ewakuacji dymu?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  ale  dopuszcza  zintegrowany  system  ewakuacji  dymu   Zamawiający
wymaga aby pompy wyposażone były w końcówkę o średnicy 5mm i długości 33cm oraz dwa przyciski do ssania
i płukania oraz dwie końcówki do połączenia pojemników z solą fizjologiczną. 

* Pytanie nr 7 –   dot.  SIWZ  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  z  ofertą  oświadczenia  dot.  braku  przynależności  do  grupy
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 8 –   dot. pakietu  nr Pakiet 23  
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, (pod warunkiem 
doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe i mocowniki), równoważny system do 
odsysania, o następujących parametrach:

wkłady posiadają w pokrywie 2 króćce: pacjent, próżnia. Króciec pacjenta jest gładki , dostosowany 
jest do drenów o różnej średnicy; jest obrotowy w tym sensie, że cały wkład można umieścić w 
kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta, uszczelniane 
automatycznie, z zastawka zapobiegającą wypływowi wydzielin do źródła próżni

Umożliwi  to  zaoferowanie  systemu  najnowocześniejszego  na  rynku,  ze  względu  na  opatentowaną,
antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-
coli  oraz  gronkowca  są  unicestwiane  i  nie  namnażają  się  w  ciągu  24h  (potwierdzone   badaniami
laboratoryjnymi),  co  spełnia  zalecenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  zapobiegania  zakażeniom
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 9 –   dot. pakietu  nr 23, pozycja 2, 4  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestawy drenów i łączników do regulacji siły ssania (typu kapkon)
pakowanych  oryginalnie  przez  producenta  w  opakowanie  folia-papier  a  całość  zestawu  (z  wkładem)  w
opakowanie foliowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 10 –   dot. pakietu  nr 23, pozycja 4  
Czy  zamawiający  dopuści   dren  w  zestawie  o  parametrach  8x5,6x1800mm?  Oferowane  rozmiary  tylko
minimalnie różnią się od opisanych w specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 11 –   dot. pakietu  nr 23, pozycja 4  
Czy  zamawiający  dopuści   dren  w  zestawie  o  parametrach  8x5,6x1800mm?  Oferowane  rozmiary  tylko
minimalnie różnią się od opisanych w specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 12 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 41 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 13 –   dot. pakietu  nr 25  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 majtki dla pacjenta ciemnogranatowe wykonane z polipropylenu 40g/m2 w
rozmiarze M/L oraz XL/XXL
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 14 –   dot. pakietu  nr 34  
Czy nie zaszła omyłka w numeracji  pakietu „pakiet 34 – przyrządy do aspiracji  mini spike lub podobny” a
powinno być pakiet 30.
Odpowiedź: TAK zaszła pomyłka, ma być pakiet nr 30. 
Zamawiający zamieścił na stronie sprostowanie (pismo SPZOZ/SAN/ZP/121/2018, dnia  13-04-2018)  

* Pytanie nr 15 –   dot. pakietu  nr 30  
Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 przyrządu do aspiracji butelek z filtrem bakteryjnym 0,45µm z wbudowaną
zastawką,  która  zabezpiecza  lek  przed  wyciekaniem  po  rozłączeniu  strzykawki  co  zapewnia  maksymalną
ochronę przed zanieczyszczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16 –   dot. pakietu  nr 35  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0? Rękawice o poziomie AQL 1,0 gwarantują wyższą jakość,
lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym mniejsza ilość wadliwych
wyrobów w przebadanej serii. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 17 –   dot. pakietu  nr 35  
Cy Zamawiający dopuści potwierdzenie normy EN455 certyfikatem wystawionym przez jednostkę niezależną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 18 –   dot. pakietu  nr 35  
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie normy EN455 deklarację zgodności producenta? Reka wice winylowe
są rękawicami niesterylnymi należącymi do klasy I wyrobów medycznych. Dla tej grupy produktów żaden z
obowiązujących  przepisów prawa  nie  nakłada  na  producentów rękawic  medycznych  obowiązku  podlegania
kontroli i nadzorowi jednostki notyfikowanej na d zgodnością z normą EN 455. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 19 –   dot. pakietu    nr   14  
Prosimy o wyłączenie pozycji 1 i 2 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 20 –   dot. pakietu    nr    60  
Prosimy o wyłączenie pozycji nr 1 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 21 –   dot. pakietu  nr   8 – Rurki ustno - gardłowe  
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Geudela w rozmiarze 50-100mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 22 –   dot. pakietu  nr   34 – Nebulizatory dla dorosłych  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu antyprzelewowej konstrukcji i  pracy w zakresie od 0 do 90° i podstawy
dyfuzora 0-360°? 
Pragniemy zaznaczyć, iż pełna  wydajność nebulizatorów jest w pozycji pionowej. Praca w pozycji poziomej
powoduje zmniejszenie wydajności  nebulizatorów bez względu na producenta.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 23 –   dot. pakietu  nr   34 – Nebulizatory dla dorosłych  
Czy Zamawiający dopuści nebulizator wyskalowany co 2 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 24 –   dot. pakietu  nr 1  
Poz. 2 -  proszę o dopuszczenie zgłębnika dwunastniczego o długości 1250mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 25 –   dot. pakietu  nr 4, poz. 4  
Proszę o dopuszczenie zestawu do lewatywy z twardą kanką z jednym centralnym otworem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 26 –   dot. pakietu  nr  10, poz. 3  
Proszę  o  wydzielenie  do  oddzielnego  pakietu  przyrządu  do  precyzyjnego  podawania  płynów.  Umożliwi  to
złożenie oferty większej liczbie oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

* Pytanie nr 27 –   dot. postanowień umowy § 3 punkt 2  
Proszę o zmianę zapisu umowy na : w przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
0,5% wartości zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.
Przewidziana  kara  umowna  w  wysokości  2%  za  dzień  opóźnienia  w  dostawie jest  niewspółmierna  do
ewentualnego przewinienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 28 –   dot. pakietu  nr 59, pozycja 1-2  
Czy zamawiający wymaga wyceny za 60 i 10 kompletów elektrod ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga  60sz/kpl elektrod ze złączem dla dorosłych oraz 10szt/kpl dla dzieci.

* Pytanie nr 29 –   dot. pakietu  nr 61, pozycja 1  
Czy  zamawiający  dopuści  przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu  podwójny  z  drenem  o  dł.  min  200  cm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 30 –   dot. pakietu  nr 61, pozycja 2  
Czy zamawiający  dopuści  przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu  pojedynczy  z  drenem o  dł.  min  200  cm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 31 –   dot. pakietu  nr 34  
Czy Zamawiający dopuści nebulizator co 2ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 32 –   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.  Naturalnie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie
podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

* Pytanie nr 33 –   dot.  zapisów SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wy-
konawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie  z  interpretacją  przepisów  dotyczących  nowelizacji  ustawy  Pzp  zamieszczonej  na  stronie   Urzędu
Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy
w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o
braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek
zmiana  sytuacji  wykonawcy  w  toku  postępowania  (włączenie  do  grupy  kapitałowej)  będzie  powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Odpowiedź:  TAK. 
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* Pytanie nr 34 –   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 35 – pominięto

* Pytanie nr 36 –   dot.   §3 pkt.4 wzoru umowy  
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.”
Z treści  tego punktu wynika,  iż Zamawiający  zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności  zapłaty za
dostarczony sprzęt.
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy. 
Dlatego  też  wnosimy  o  wykreślenie  w/w  punktu  ze  wzoru  umowy  lub  modyfikację  jego  brzmienia  na:
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku ewentualnego
wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §8 ust.1”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 37 –   dot.   §3 pkt.8 wzoru umowy  
Wnosimy o  modyfikację  zapisu  umowy na:  „Zamawiający  w przypadku  udokumentowanych  trzech  kolejnych
nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej kolejnej odmowy dostawy zamówionego towaru może
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go
do należytego wywiązania się z umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 38 –   dot. pakietu  nr SIWZ dział XXI pkt.1,2.1, Zał. nr 2  
Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka w oznaczeniu pakietów dot. Pakietu nr 40 . W formularzu 
cenowym Pakiet nr 40  dotyczy papierów rejestracyjnych a w SIWZ w ocenie użytkowej pakiet nr 40 będzie 
badany pod względem:
„-bezpieczeństwo personelu w czasie pobierania materiału, jakość pojemnika kompatybilność z układem 
ssącym”
Ponadto jakim kryteriom oceny podlega pakiet  na papiery rejestracyjne oraz jakiej wysokości  jest  wówczas
wadium.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zaszła omyłka w oznaczeniu pakietów.
 JEST PAKIET NR 40   MA BYĆ PAKIET NR 36  .   

* Pytanie nr 39 –   dot. pakietu  nr 36 poz.2  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 40 –   dot. pakietu  nr 36 poz.4  
Prosimy  o informację czy Zamawiający w ww papierach  oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego.
Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje  papieru kompatybilnego.  

* Pytanie nr 41 –   dot. pakietu  nr 36 poz.7  
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje standardowego żelu do badań USG czy żelu
USG typu Aquasonic 100 ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje żelu USG typu Aquasonic 100. 

* Pytanie nr 42 –   dot. pakietu  nr 36 poz.7  
Jeżeli Zamawiający oczekuje ww pozycji Aqusonic 100 to zwracamy się z prośba o dopuszczenie opakowania
po 250g z przeliczeniem wymaganych ilości tj 2400 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 43 –   dot. pakietu  nr 36 poz.9  
Prosimy o dopuszczenie ww papieru o rozmiarze 112x100x100 z przeliczeniem wymaganych ilości tj 750 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 44 –   dot. pakietu  nr 36 poz. 11  
Prosimy wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier gładki czy w kratkę?
Odpowiedź:  Należy zaoferować papier gładki. 

* Pytanie nr 45 –   dot. pakietu  nr 36 poz. 11  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 46 –   dot. projektu  umowy – par. 2 ust. 3  
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający
będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie
zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko
znajduje potwierdzenie  w orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (sygn.  akt  KIO/UZP 22/07,  KIO/UZP
1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna:
"Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011,
str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 47 –   dot. projektu  umowy – par. 3 ust. 2  
Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zapis zawarty w par. 3 ust. 2 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP,
przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności
przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów
z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie
jest niedozwolone.  Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi  w sprzeczności  z istotą
instytucji kary umownej.  Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR
440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej
dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) -
prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 48 –   dot. projektu umowy – par. 3 ust. 5  
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych. 
Termin 5 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem 
reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności, odebrania wadliwego towaru z 
siedziby Zamawiającego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego 
skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 
kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 49 –   dot. pakietu  nr 4, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga co 1cm. 

* Pytanie nr 50 –   dot. pakietu  nr 7, pozycja 5,8  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej  firmie
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 51 –   dot. pakietu  nr 10, pozycja 2-3  
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 52 –   dot. pakietu  nr 19, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści lancety w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 53 –   dot. pakietu  nr 21, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową złożoną z 3 części:

- górna osłona na aparaturę w rozmiarze 100cm x 160cm,
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- dolna osłona na aparaturę w rozmiarze 80 cm x 150cm,

- 2 taśmy do mocowania samoprzylepne 3cm x 100cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 54 –   dot. pakietu  nr 25, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii występujące w rozmiarze uniwersalnym o wym. 60cm x
130cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 55 –   dot. pakietu  nr 25, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści majtki z włókniny występujące w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 56 –   dot. pakietu  nr 27, pozycja 2  
Czy Zamawiający  dopuści  wycenę  igieł  motylek w opakowaniu  a’100 sztuk z  przeliczeniem do 5 pełnych
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 57 –   dot. pakietu  nr 34, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 58 –   dot. pakietu  nr 32, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  20  ml  w  opakowaniu  a’70  sztuk  z  przeliczeniem  do  4858  pełnych
opakowań, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 59 –   dot. pakietu  nr 35, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rękawic  zgodnych  z  normą  EN  455  potwierdzone  badaniami
Producenta lub jednostki niezależnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 60 –   dot. pakietu  nr 36, pozycja 9  
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 61 –   dot. pakietu  nr 36, pozycja 10  
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 50x100x300mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 62 –   dot. pakietu  nr 36, pozycja 12  
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 63 –   dot. pakietu  nr 38, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30-50 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 64 –   dot. pakietu  nr 40, pozycja 1 (Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania)  
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  odsysania  z  drzewa  oskrzelowego  o  pojemności  zbiornika  20  ml  i
zintegrowanymi z nakrętce pojemnika 2 drenami ( jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z
kontrolą siły ssania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Możliwość użytkowa do oceny.

* Pytanie nr 65 –   dot. pakietu  nr 43, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  przedłużacz  do  pomp  infuzyjnych  7  cm  z  kranikiem  3-drożnym  o  średnicy
zewnętrznej: 4mm i średnicy wewnętrznej: 3mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wartość użytkowa do oceny. 

* Pytanie nr 66 –   dot. pakietu  nr 49, pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z dyszą Venturiego o uniwersalnym rozmiarze?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.
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* Pytanie nr 67 –   dot. pakietu  nr 49, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren jako przedłużacz, nie dopuszcza z zakończeniem donosowym.

* Pytanie nr 68 –   dot. pakietu  nr 61, pozycja 1,2  
Czy Zamawiający dopuści przewody o dł. drenu ok. 230-235 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 69 –   dot. pakietu  nr 4  
Czy zamawiający w pakiecie 4  dopuści rurki w rozmiarze 5-9 skalowane co 1 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 70 –   dot. pakietu  nr 5  
Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 może doprecyzować czy oczekuje cewnika  o  średnicy 14 G
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje, dopuszcza.

* Pytanie nr 71 –   dot. pakietu  nr 30  
Czy zamawiający w pakiecie 30 dopuści Przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem 0,45µ bakteryjnym, służący do
pobierania lub wstrzykiwania leków oraz do fiolek lub butelek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ocena użytkowa.

* Pytanie nr 72 –   dot. pakietu  nr 40  
Czy zamawiający w pakiecie 40 dopuści  Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania poj.
zbiornika 25ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 73 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 2 dopuści Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości
tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna
0,47  ml,  średnica  przegrody  13mm,  powierzchnia  nakłucia  1,3  cm²,   komora  portu  o  kształcie  łatwym do
zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza
obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy w rozmiarze 6,6
lub 9,6 Fr, widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym
zakończeniem od strony  pacjenta  z  wygodnym,  rozłączalnym połączeniem cewnika  z  portem z   zestawem
wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna
łatwo  przechodząca  przez  skórę  z  systemem  BLS  (ograniczenie  wypływu  krwi),  koszulka  rozrywalna  z
wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta,
hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem
(22Gx20mm)do  wkłucia  do  założonego  portu,  Kompatybilny  z  rezonansem  magnetycznym  i  tomografią
komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 74 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 3 dopuści Igła typu Hubera z motylkiem, drenem 30cm, zaciskiem i
systemem  zapobiegającym  przypadkowemu  zakłuciu.  Dostępne  rozmiary:  grubość  –  19Ga  długość  20mm,
25mm  grubość  20Ga  długość:  15,20,25  mm.  Rozmiary  igieł  oznaczone  kolorami.  Igły  kompatybilne  ze
środowiskiem MRI i TK 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 75 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 41 pozycję 2 i 3 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej
oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem medycznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

* Pytanie nr 76 –   dot. pakietu  nr 53  
Czy zamawiający w pakiecie 53 pozycji 2 dopuści Igły do stymulacji nerwów z wizualizacją w USG 21Gx
100mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ocena użytkowa. 

* Pytanie nr 77 –   dot. pakietu  nr 66  
Czy zamawiający w pakiecie 66 będzie wymagał badań klinicznych dotyczących:
1. skutecznej dezynfekcji membrany systemu bezigłowego?
2. Skutecznego usunięcia krwi z systemu bezigłowego po podaniu lub pobraniu krwi?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 78 –   dot. pakietu  nr  
Czy zamawiający w pakiecie 66 będzie wymagał systemu bezigłowego wyposażonego w system zapobiegający
cofaniu się krwi oraz z przestrzenią martwą 0,02ml lub niższą?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 79 –   dot. pakietu  nr 54  
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a
w  szczególności  przedmiot  i  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  zwracamy  się  z  pytaniem  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  w
pakiecie 54, poz. 1 na: zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 12mm z wbudowana redukcją 5-
12mm, długość 100mm, 2 kaniule,  1 obturator,  kaniula żebrowana,  zawór gazowy,  obturator  z  separatorem
tkankowym, otwór/zawór pozwalający na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze otwór pozwalający na bezpośrednią insuflację znajduje
się w separatorze tkanek w grocie. 

* Pytanie nr 80 –   dot. pakietu  nr 54  
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a
w  szczególności  przedmiot  i  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  zwracamy  się  z  pytaniem  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  w
pakiecie 54, poz. 2 na: zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 11mm z wbudowana redukcją 5-
11mm, długość 100mm, 2 kaniule,  1 obturator,  kaniula żebrowana,  zawór gazowy,  obturator  z  separatorem
tkankowym, otwór/zawór pozwalający na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze otwór pozwalający na bezpośrednią insuflację znajduje
się w separatorze tkanek w grocie. 

* Pytanie nr 81 –   dot. pakietu  nr  70  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 70 stentów
nitinolowych obwodowych ze  złotymi  znacznikami  zapewniającymi  najlepszą  widoczność  umiejscowienia  i
uwolnienia stentu. Długość systemu wprowadzającego 80 i 125cm.
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 82 –   dot. pakietu  nr 10, poz.1,2,3  
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do
pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 83 –   dot. pakietu  nr 10,poz.2,3  
Czy zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów sterylne, pakowane indywidualnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 84 –   dot. pakietu  nr 25, poz.1,2  
Czy  zamawiający  dopuści  majtki  (  spodenki)  do  kolonoskopi  wykonane  z  włókniny  polipropylenowej  w
rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 85 –   dot. pakietu  nr 33  
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt.  z przeliczeniem ilości  i  zaokrągleniem w górę do
pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 86 –   dot. pakietu  nr 44  
Czy  Zamawiający  dopuści  sterylne  ostrza  chirurgiczne  ze  stali  węglowej  jednorazowego  użytku  z
wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją
rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada
kołnierz ułatwiający otwarcie,  na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe
dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji ,
pakowane po 100 szt., na opakowaniu jednostkowym z folii aluminiowej widoczny odcisk ostrza?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 87 –   dot. pakietu  nr   60, poz. 3,4  
Wnosimy o  wydzielenie  z  Pakietu  nr  60  pozycji  nr  3  i  poz.4  oraz  utworzenie  oddzielnego  pakietu  np.  60A.
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej  liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska
znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 88 –   dot. pakietu    nr   60, poz.3,4      
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 89 –   dot. pakietu  nr 64, poz.1-2  
Czy zamawiający dopuści odpowiednio strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż.
lub strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową , sterylne, pakowane indy-
widualnie, z czytelną, jednostronną skalą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 90 –   dot. pakietu  nr 6 - Zestaw do dializy, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  trójświatłowy  poliuretanowy  z  ramionami  prostymi  z  kolorystyczne
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości
15  cm  widoczny  w  RTG.  Biokompatybilny,  termowrażliwy  materiał  cewnika  mięknie  po  implantacji  co
zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia
doboru  właściwego cewnika.  Elastycznie  zabezpieczające  obrotowe skrzydełka.  Rozmiar  i  długość  cewnika
podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,
strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (ocena użytkowa).

* Pytanie nr 91 –   dot. pakietu  nr 6 - Zestaw do dializy, pozycja 2  
Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  trójświatłowy  poliuretanowy  z  ramionami  prostymi  z  kolorystyczne
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości
20  cm  widoczny  w  RTG.  Biokompatybilny,  termowrażliwy  materiał  cewnika  mięknie  po  implantacji  co
zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia
doboru  właściwego cewnika.  Elastycznie  zabezpieczające  obrotowe skrzydełka.  Rozmiar  i  długość  cewnika
podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,
strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (ocena użytkowa).

* Pytanie nr 92 –   dot. pakietu  nr 66 - Zestaw do dializy, pozycja 1  
Czy  Zamawiający  dopuści  zamknięty  system  dostępu  naczyniowego  w  technologii  podzielnej  membrany
silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala
uzyskać  wartości  na  poziomie  525  ml/min.  Objętość  wypełnienia  wynosi  0,1ml.  Przejrzysta  obudowa daje
możliwość  całkowitej  widoczności  wnętrza  oraz  pomaga  zapewnić  skuteczność  przepłukiwania.  System
zamknięty  ma  zastosowanie  w  dożylnych  wyrobach  medycznych  spełniających  normy  ISO,  stosowanie  w
przewlekłej  i  ciągłej  terapii  infuzyjnej,  podłączanie  i  odłączanie  strzykawek  oraz  zestawów  dożylnych,
pobieranie  krwi  oraz  użycie  na  liniach  dotętniczych.  Urządzenie  niewielkich  rozmiarów  zwiększa  komfort
pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być   używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i
DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 93 –   dot. pakietu  nr   12  
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach:

- taśma wykonana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej

- masa powierzchniowa 26 +/- 4 g/m2

- długość 45cm

- szerokość 1,3 +/- 0,2 cm

- grubość nitki 0,08 mm
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- powierzchnia porów ok. 0,7 mm2

- brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami

- wytrzymałość 90N/cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 94 –   dot. pakietu  nr    28 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści siatkę o parametrach:

- siatka wykonana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej

- gramatura 80g/m2 (+/-10g/m2)

- grubość siatki 0,75mm (+/-10%)
- grubość nici 0,16mm

- porowatość 3300µm

- siła zrywania szwów 53,5N

- rozmiar 30cm x 30cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 95 –   dot. pakietu  nr    28 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści siatkę o parametrach:

- siatka wykonana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej

- gramatura 80g/m2 (+/-10g/m2)

- grubość siatki 0,47mm (+/-10%)
- grubość nici 0,16mm

- porowatość 590µm

- siła zrywająca w kierunku wzdłużnym i poprzecznym >250N

- rozmiar 30cm x 30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 96 –   dot. pakietu  nr   28 poz. 2   
Czy Zamawiający dopuści siatkę o parametrach:

- nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna, wytwarzana techniką dziewiarską                               z 
monofilamentowej przędzy polipropylenowej

- masa powierzchniowa ok. 35g/m2

- grubość siatki ok. 0,35mm

- powierzchnia porów min. 1,30 mm2

- średnia siła zrywająca ok.160N?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 97 –   dot. pakietu  nr    35  
Czy  Zamawiający  dopuści  aby  zgodność  z  normą  455  potwierdzona  była  Kartami  Danych  Technicznych
wystawionymi przez producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 98 –   dot. pakietu  nr   51 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści pościel j.u. wykonaną z włókniny polipropylenowej o masie 35g/m2,

o wymiarach:

Skład

powłoka
200 x
150cm

powłoczka 90 x 75cm
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prześcieradło
210 x
150cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 99 –   dot. pakietu  nr   51 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o masie 35g/m2 o  wymiarach
210cm x 160cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 100 –   dot.  projektu umowy:  
Zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi
na poniższe pytania dotyczące wzoru umowy:

Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź 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 2010 r. KIO 1087/10, z
art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 101 –   dot. projektu umowy  
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  3  ust.  8  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o  następującej  (lub
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy.”?  

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

* Pytanie nr 102 –   dot. projektu umowy  
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  4  ust.  2  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o  następującej  (lub
podobnej)  treści:  „Przed  odstąpieniem  od  umowy  strona  odstępująca  pisemnie  wezwie  drugą  stronę  do
należytego wykonywania umowy.”?  

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

* Pytanie nr 103 –   dot. pakietu  nr    35   
Prosimy o dopuszczenie  deklaracji  zgodności  producenta na zgodność  z  normą EN455,  zamiast  certyfikatu
jednostki notyfikowanej, ponieważ rękawice diagnostyczne są wyrobem medycznym klasy I (niesterylnym) i
zgodnie z art.  29 ust.5 ustawy o wyrobach medycznych jednostka notyfikująca nie bierze udziału w ocenie
zgodności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 104 –   dot.   zapisów umowy:
Prosimy  o  modyfikację  zapisu  projektu  umowy  dotyczącego  kar  umownych  poprzez  ich  zmniejszenie  do
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 3 ust. 2
Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę
na odpowiedzialność  niewspółmiernie  wysoką  do  ewentualnych naruszeń.  Ponadto,  w przypadku  obniżenia
wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
2.  Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 lit. b projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści:
„W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”
3.  Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 3 lit. e o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy
kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy
nastąpi w formie aneksu.” 
4.  Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 105 – dot. 108 pominięto

* Pytanie nr 109 –   dot. pakietu  nr 27 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły motylek pakowanej po 100 szt. z możliwością przeliczenia  w 
formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 110 –   dot. pakietu  nr 32 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  20 ml pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia  w
formularzu asortymentowo- cenowym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 111 – dot. pakietu  nr  32 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  strzykawki   2- częściowej   z rozszerzona skala o 20 %. Pozostałe
zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 112 –   dot. pakietu  nr 34 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mini – spike bez zastawki.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 113 –   dot. pakietu  nr 34 poz. 1  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  mini  –  spike  z  zaworem  bezigłowym  pełniącym  role  zastawki
bezwrotnej
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 114 –   dot. pakietu  nr 64 poz. 1 , poz. 2.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ze skalą 50/60 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 115 –   dot. pakietu  nr 64 poz. 1 , poz. 2.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki wg oświadczenia producenta pompy o kompatybilności 
zaproponowanej strzykawki, dołączonego do oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 116 –   dot. pakietu  nr 5  
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW w rozmiarze 22Ga co
jest w bliskim przeliczeniu rozmiar od wymaganego w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 117 –   dot. pakietu  nr 5  
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW w rozmiarze 13 cm
długości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 118 –   dot. pakietu  nr 5  
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW w rozmiarze 24Ga/9
cm co jest w bliskim przeliczeniu rozmiar od wymaganego w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 119 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści wysokiej jakości cewnik firmy ARROW w rozmiarze FR 15 zakończony
niesymetrycznie - różnica około 3 cm pomiędzy kanałem żylnym a tętniczym, prowadnica prowadzona kanałem
dystalnym metodą tradycyjną, cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu - posiada mufę z dakronu, o
długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 44, 50 cm; 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 120 –   dot. pakietu  nr 41  
W skład zestawu wchodzi: cewnik, igła wprowadzająca,  prowadnica drutowa J, rozszerzacz 12 FR i 14 FR,
bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany o średnicy 16 FR z zastawką zabezpieczającą, przy zachowaniu
reszty parametrów bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 121 –   dot. pakietu  nr 41  
Czy  Zamawiający  wydzieli  pozycje  1  do  innego  zadania  abyśmy  mogli  złożyć  ofertę  z  najlepszą  ceną  z
najlepszym produktem na rynku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 122 –   dot. pakietu  nr 54  
Czy Zamawiający  w pak  54  poz.  1  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  na  zestaw  wysokiej  jakości  znanego
amerykańskiego producenta, składający się z trokara optycznego o średnicy 12mm z wbudowana redukcją 5-
12mm,długość 100mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z atraumatycznym
separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym z otworami pozwalającymi na bezpośrednią insuflację podczas
wprowadzania trokara,  uniwersalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w
trakcie  wymiany  narzędzi,  bez  lubrykantów  mogących  zabrudzać  kamerę,  stożkowe  wejście  ułatwiające
jednoręczną  wymianę  narzędzi,  klapkowy  zawór  otwierany  obrotowo  dla  szybkiej  desuflacji  lub  usuwania
małych preparatów z pola operacyjnego, zestaw pakowany oddzielnie: kaniula z obturatorem + kaniula?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze otwór pozwalającyna bezpośrednią insuflację znajduje
się w separatorze tkanek w grocie.

* Pytanie nr 123 –   dot. pakietu  nr54  
Czy Zamawiający  w pak  54  poz.  2  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  na  zestaw  wysokiej  jakości  znanego
amerykańskiego producenta, składający się z trokara optycznego o średnicy 11mm z wbudowana redukcją 5-
11mm,długość 100mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z atraumatycznym
separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym z otworami pozwalającymi na bezpośrednią insuflację podczas
wprowadzania trokara,  uniwersalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w
trakcie  wymiany  narzędzi,  bez  lubrykantów  mogących  zabrudzać  kamerę,  stożkowe  wejście  ułatwiające
jednoręczną  wymianę  narzędzi,  klapkowy  zawór  otwierany  obrotowo  dla  szybkiej  desuflacji  lub  usuwania
małych preparatów z pola operacyjnego, zestaw pakowany oddzielnie: kaniula z obturatorem + kaniula?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze otwór pozwalającyna bezpośrednią insuflację znajduje
się w separatorze tkanek w grocie.

* Pytanie nr 124 –   dot. pakietu  nr 54  
Czy Zamawiający  w pak  54  poz.  3  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oferty  na  zestaw  wysokiej  jakości  znanego
amerykańskiego  producenta,  składający  się  z  trokara  optycznego  o  średnicy  5mm,  2  kaniule,  1  obturator,
kaniula, zawór gazowy, obturator z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym z otworami
pozwalającymi  na  bezpośrednią  insuflację  podczas  wprowadzania  trokara,  uniwersalna  ruchoma  uszczelka
magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi,  bez lubrykantów mogących
zabrudzać kamerę,  stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi,  klapkowy zawór otwierany
obrotowo  dla  szybkiej  desuflacji  lub  usuwania  małych  preparatów  z  pola  operacyjnego,  zestaw  pakowany
oddzielnie: kaniula z obturatorem + kaniula?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 125 –   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 126 –   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 wyraża zgodę na powyższy zapis. 

* Pytanie nr 127 –   dot. pominięto  
Odpowiedź: Zamawiający 
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* Pytanie nr 128 –   dot. pakietu  nr 5  
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości cewnik centralny firmy ARROW w rozmiarze 6F (14 
Ga) co jest w bliskim przeliczeniu rozmiar od wymaganego w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 129 –   dot. pakietu  nr  50  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego: wysokiej jakości przetwornik do krwawego
pomiaru ciśnienia,  pojedynczy,  zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany
jedną  ręką,  uruchamiany  przez  ściśnięcie  skrzydełek  lub  pociągnięcie  wypustki;  posiadający  prostą  igłę  w
zbiorniku wyrównawczym wyposażoną w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Zestaw wyposażony w
dodatkowe koreczki  w kolorze  kontrastowo żółtym dla zapobiegania  przypadkowej  kontaminacji  w wyniku
pomyłki.  Budowa  kompletnej  linii  dająca  wysoką  częstotliwość  własną  >49Hz  -zapewniająca  wierne
odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża),
nie wymaga dodatkowych kalibracji. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm)

W  przypadku  wyrażenia  zgody  -  na  czas  trwania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  w
odpowiedniej  ilości  kompatybilne  z  bezpinowymi  wodoszczelnymi  zakończeniami  przetwornika  kable
połączeniowe oraz kompatybilne z kardiomonitorami.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis zgodnie z siwz, dopuszcza do oceny użytkowej. 

* Pytanie nr 130 –   dot.  SIWZ i wzór umowy  
Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu dołączenia do ofert wpisu lub zgłoszenia do
rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z w/w ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi
dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja
zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 131 –   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 132 –   dot. pakietu    nr   28 – Siatki przepuklinowe   
Czy Zamawiający dopuści makroporowatą monofilamentowa siatka polipropylenową, Makroporowata 
konstrukcja bez niekorzystnego wpływu na wytrzymałość, przeznaczona do otwartej i przezpachwinowej oraz 
otwartej, brzusznej, pozaotrzewnowej naprawy przepukliny, gęstość powierzchni wynosząca 46 g/m2, o rozm. 
oczka 2,0 mm x 2,4 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 133 –     dot. pakietu  nr 29 - Zestaw laparoskopowy j.u.    (pytanie dot. pakietu 54 a nie 29)  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 
Zestaw o składzie: 
- 1 szt. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 
12mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez 
odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez 
konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i 
chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia 
narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego 
wysunięciu. 
- 1 szt. kaniula karbowana 12mm, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji
bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowującą się uszczelka mieszcząca narzędzia  od 5 do 12 mm (bez
konieczności używania redukcji), taka sama jak w wyżej wspomnianej pozycji. (kaniula bez obturatora).
Każdy  ze  wskazanych  elementów  zestawu  pakowany  oddzielnie  w  sterylne  opakowanie,  oraz  cały  zestaw
zapakowany w opakowanie zbiorcze kartonowe. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga trokara bezpiecznego z separatorem tkankowym bez ostrza.

* Pytanie nr 134 –   dot. pakietu  nr 2  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 
Zestaw o składzie: 
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- 1 szt. Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 
11mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez 
odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez 
konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i 
chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia 
narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego 
wysunięciu. 
- 1 szt. kaniula karbowana 11mm, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji 
bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowującą się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez 
konieczności używania redukcji), taka sama jak w wyżej wspomnianej pozycji. (kaniula bez obturatora). 
Każdy  ze  wskazanych  elementów  zestawu  pakowany  oddzielnie  w  sterylne  opakowanie,  oraz  cały  zestaw
zapakowany w opakowanie zbiorcze kartonowe. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga trokara bezpiecznego z separatorem tkankowym bez ostrza.

* Pytanie nr 135 –   dot. pakietu  nr 3  
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 
Zestaw o składzie: 
- 1 szt.Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica
5mm,  z  kaniulą  karbowaną,  zaworem insuflacyjnym.  Wizualny  wskaźnik  położenia  ostrza  oraz  dźwiękowy
sygnał informujący o jego wysunięciu. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz
i  chowa  po  ustąpieniu  oporu  tkanek  by  następnie  zostać  zablokowane  -  minimalizacja  ryzyka  uszkodzenia
narządów wewnętrznych). Produkt sterylny, jednorazowego użytku. - 1 szt. kaniula karbowana 5mm, z zaworem
insuflacyjnym  taka  sama,  jak  we  wspomnianej  wyżej  pozycji  (sama  kaniula  bez  obturatora).Każdy  ze
wskazanych elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, oraz cały zestaw zapakowany w
opakowanie zbiorcze kartonowe. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga trokara bezpiecznego z separatorem tkankowym bez ostrza.

* Pytanie nr 136 –   dot. projektu umowy  
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

2. W  przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym  umową  terminie  Zamawiający  naliczy  karę
umowną  w  wysokości  0,5  % wartości  brutto towaru  nie  dostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 10 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 137 –   dot. projektu umowy  
 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji  wnosimy  o  wprowadzenie  w  §  3  ust.  5  projektu  umowy  5  dniowego  terminu  na  rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 138 –   dot. projektu umowy  
 W celu miarkowania terminu zapłaty, wnosimy o wykreślenie zapisu w § 8 ust. 4.
Odpowiedź: Zamawiający 

* Pytanie nr 139   –   dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór
przesyłamy w załączeniu? (dot. zał. nr 2 do umowy).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 140 –   dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z
najkrótszym terminem ważności? (dot. zał. nr 2 do umowy).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 141 –   dot.    warunków umowy § 2 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie osobno składanych zamówień,
przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do
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ilości określonych w załączniku nr 1, w zależności od aktualnego zapotrzebowania,  na co Wykonawca wyraża
zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 142 –   dot.    warunków umowy § 3 ust. 1, 4, 12  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2% oraz odpowiednio z
10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 143 –   dot.   warunków umowy § 3 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości  1% wartości  towaru  nie dostarczonego  zgodnie z  zamówieniem Zamawiającego,  za  każdy dzień
zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
Po upływie  wyżej  określonego  5  -  cio  dniowego  terminu oraz    po  wcześniejszym pisemnym wezwaniu  do  
należytej  realizacji  umowy   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”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 144 – dot.    warunków umowy § 3 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wadliwej  partii  dostarczonego  towaru,  Wykonawca
zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie
5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 145   – dot.   warunków umowy § 3 ust. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W  przypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  na  wymianę  wadliwego  towaru  określonego  w  ust.  5
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą
kosztów  zachowując  roszczenie  o  naprawienie  szkody  wynikłej  ze  zwłoki,  po  wcześniejszym  pisemnym
wezwaniu do należytej realizacji umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 146 –   dot.    warunków umowy § 3 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający  w  przypadku  udokumentowanych  trzech  nieterminowych  dostaw  zamówionego  towaru  lub
trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 147  –   dot.    warunków umowy § 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 40 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na
fakturze”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 148 –   dot. warunków umowy § 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu                  o
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto nr................................................................................... w
terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z dostawą
zamawianego towaru”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 149 –   dot.    warunków umowy § 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.   Zgody takiej nie można  
bezpodstawnie odmówić”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 150 –   dot. pakietu nr 48, poz. 1:  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35
mm, dodatkowo oferowane pętle posiadają funkcję płynnej rotacji ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 151 –   dot.  § 6 ust. 3 umowy  
W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa terminu przydatności produktu do użytku,
a jedynie zaleca, aby produkt został zużyty w ciągu 5 lat od daty produkcji. W związku z powyższym zwracamy
się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączania do faktury informacji o dacie ważności dla
produktu ujętego w pakiecie nr 8?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 152 –   dot.  § 8 ust. 1 umowy  
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  wraz  z  dostawą  zamawianego  towaru  Wykonawca  dostarczał  dowód
dostawy w postaci  dokumentu Wydania Magazynowego (bez Faktury pro-forma) przy zachowaniu warunku
jednej zbiorczej faktury wystawianej po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem iż dołączony dokument będzie zawierał wszystkie dane
takie jakie będą znajdować się na fakturze.

* Pytanie nr 153 –   dot. pakietu  nr   2  
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie,  czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci o niskiej
wadze w zakresie 5,5  - 6 g,  co mniej obciąża pacjenta oraz daje możliwość zastosowania u różnego rodzaju
pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Powyżej przedstawione dopuszcza do oceny użytkowej,

* Pytanie nr 154 –   dot. pakietu  nr 2  
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się skutecznością
nawilżania minimum 24 mg H2O przy Vt 500 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 155 –   dot. pakietu  nr   3  
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  oczekuje  filtrów  o  100%  skuteczności  p/bakteryjnej  i
p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

* Pytanie nr 156 –   dot. pakietu  nr   4  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz
wygięta i wyprofilowana w sposób zapobiegający odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub
fiberoskopu a tym sam minimalizująca ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

* Pytanie nr 157 –   dot. pakietu  nr   15, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 50ml, spełniającego
pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 158 –   dot. pakietu  nr   15, poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętle (typ Pig-Tail) z
końcówką ściętą prosto, zaobloną, atraumatyczną, trokar rozrywany w rozmiarze 12-15CH, cewnik w rozmiarze
CH 10-13CH, balon 5ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 159 –   dot. pakietu  nr   19, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie lancetów z jednoczesnym przeliczeniem
ilości  w formularzu  asortymentowo-cenowym,  lub  możliwość  podania  ceny  jednostkowej  netto  do  czterech
miejsc po przecinku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniach ze stosownym przeliczeniem.

* Pytanie nr 160 –   dot. pakietu  nr   34, pozycja 1 – przyrządy do aspiracji Mini-Spike  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni przyrządu do aspiracji z butelek z filtrem bakteryjnym bez zastawki, z
koreczkiem domykanym ręcznie zabezpieczającycm przed wyciekiem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszczamy.
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* Pytanie nr 161 –   dot. pominięto   
Odpowiedź: Zamawiający 

* Pytanie nr  162 –   dot. pakietu  nr   34, pozycja 1 – przyrządy do aspiracji Mini-Spike  
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  oczekuje  przyrządu  do  aspiracji  z  butelek  z  filtrem  bakteryjnym
0,2mikrona? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przyrządu do aspiracji z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2mikrona.

* Pytanie nr 163 –   dot. pakietu  nr   32, pozycja 1  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawek  20  ml  pakowanych  w  op  a’80  szt,  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 164 –   dot. pakietu  nr   32, pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dla  pewnego chwytu strzykawki przez personel medyczny i
zapewnienia stabilności  tłoka i jego gładkiego przesuwu - zwężenie jego obwodu nie może być większe niż 25-
30% całej długości tłoka?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

* Pytanie nr 165 –   dot. pakietu  nr    34  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  nebulizatora  o  przeciętna  średnica  cząsteczek  2,21  lub  2,4µm,
parametry potwierdzone w badaniach producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 166 –   dot. pakietu  nr 34  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu łatwiejszego ufiksowania drenu do nebulizatora, zestawy
do  nebulizacji  mają  być  wyposażone  w  dren  tlenowy  z  jednej  strony  zakończony  sztywnym,  łącznikiem
standardowym dedykowanym do nebulizatora i kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

* Pytanie nr 167 –   dot. pakietu  nr    40  
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  zestaw  do  pobierania  próbek  z  drzewa  oskrzelowego  ma
posiadać filtr anty-HIV?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 168 –   dot. pakietu  nr   43  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  przedłużaczy  do pomp infuzyjnych 7cm z kranikiem 3-drożnym o
średnicy wewnętrzą drenu 2,8mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 169 –   dot. pakietu  nr 43  
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  kranik  trójdrożny  z  przedłużaczem  ma  być  wyposażony  w
dodatkowy port do iniekcji , który  umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania
linii infuzyjnej,  co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba  działać szybko i  w sytuacji
zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i  środkach transportu sanitarnego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 170 –   dot. pakietu  nr   49  
Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach zwiększenia bezpieczeństwa w opiece nad pacjentem produkty
do  tlenoterapii  mają  być  wolne  od  szkodliwego  ftalanu  DEHP  (oznaczenie  na  etykiecie)  oraz  BPA  –
potwierdzone  przez  producenta,  oraz  powinny  posiadać  łącznik  uniwersalny  do  podłączenia  aparatury
wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 171 –   dot. pakietu  nr   49, poz. 1, 2  
Czy  zamawiający  oczekuje  aby  maska  tlenowa  posiadała  dren  o  przekroju  gwiazdkowym  zakończony
łącznikiem  uniwersalnym  do  podłączenia  aparatury  wymagającej  łącznika  standardowego  lub  do  aparatury
wymagającej łącznika gwintowanego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekroju gwiazdkowego zakończonego kompatybilnie z innym sprzętem do
których są używane.

* Pytanie nr 172 –   dot. pakietu  nr   61, poz. 1, 2  
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  przewodów  do  cystoskopu  i  resektoskopu  o  długości  drenu  min.
260cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 173 –   dot. pakietu  nr    66, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu
wejściowego była płaska?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza .

* Pytanie nr 174 –   dot. pakietu  nr 66, poz. 1  
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  oczekuje  aby  membrana  do  dezynfekcji  była  jednorodna
wystająca częściowo poza obudowę, osadzona zewnętrznie na plasitkowym konektorze?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza .

* Pytanie nr 175 –   dot. pakietu  nr 66, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy powierzchnia do dezynfekcji zaworu  ma być wykonana z materiału
innego niż poliwęglan ze względu na mniejsze ryzyko adhezji drobnoustrojów?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza .

* Pytanie nr 176 –   dot. pakietu  nr 10, poz. 2  
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 10 poz.2, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego
pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym
wymaganiom  zasadniczym  dla  wyrobów  medycznych   Ministerstwa  Zdrowia  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  12  stycznia  2011  r.    i  Polskiego  Towarzystwa
Ginekologicznego  dotyczące  standardu  postępowania  w  zakresie  pobierania  rozmazów
cytologicznych?
Odpowiedź:  TAK

* Pytanie nr 177 –   dot. pakietu  nr 47  
Czy Zamawiający oczekuje w Pakiecie nr 47,  aby każda rurka wyposażona była w atraumatyczny
inserter  z  otworem na prowadnicę,  ze  specjalną  silikonową osłonką  no-step,  redukującą  przejście
pomiędzy inserterem, a końcem rurki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 178 –   dot. pakietu  nr 31, poz. 1  
Czy  Zamawiający  dopuści   w  Pakiecie  nr  31  poz.  1   zestaw  do  tracheostomii  przezskórnej
pozwalające  na  przez  skórne  wprowadzenie  rurki  tracheostomijnej  z  zastosowaniem  techniki
rozszerzania jednostopniowego zgodnej z technika Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.
Zestaw zawiera:

1. Skalpel
2. Strzykawkę 5ml
3. Igłę (14G) z teflonową osłonką
4. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu   (  stop niklu z tytanem)
5. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
6. Kateter prowadzący (biały)
7. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
8. 4 tampony z gazy 10x10cm
9. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

I .Rurka tracheotomijna fenestrowana lub bez fenestracji w rozmiarach 7,8,9
(do wyboru).

II. Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w  atraumatyczny inserter
redukujący  przejście  pomiędzy  inserterem  a  końcem  rurki
(silikonowa  osłonka  no-step).  Rurka  posiada  kołnierz  obrotowy,
poruszający się wokół dwóch osi,

III  2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,
IV  Obturator,
V   Tasiemkę mocującą,
VI Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza ze względu na brak doświadczenia wykonywanie tracheostomii tą
metodą. 
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* Pytanie nr 179 –   dot. pakietu  nr 31, poz. 1  
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 31 poz. 1  do odrębnego pakietu? ? Wydzielenie w/w pozycji
z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie
wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego  najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 180 –   dot. pakietu  nr 34  
Czy Zamawiający  w pakiecie 34 wymaga spików, kompatybilnych z używanymi w Szpitalu opakowaniami
płynów prostych z filtrem bakteryjnym 3 µm (odpowietrzającym) i filtrem płynów (cząsteczkowym) o wielkości
porów 5 µm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 181 –   dot. pakietu  nr 54  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w Pakiecie nr 54 pozycja 3 wymaga aby kaniula była dostępna
zarówno  w wersji  żebrowanej  jak  i  z  zaawansowanym systemem fiksacji  z  balonikiem oraz  dyskiem
retencyjnym, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga obu wersji.

* Pytanie nr 182 – dot pakietu nr 33 - golarki
Czy możliwe jest realizacja pierwszej dostawy w drugiej połowie czerwca.  
Odpowiedź:  TAK możliwe.

SPROSTOWANIE 
dotyczy  -  pakietu 59  - omyłka w ilościach -   dzieci a dorośli

(załącznik nr 2 – formularz cenowy) 

JEST 
Pakiet 59 – Elektrody do stymulacji defibrylatora Lifepak
Lp. Nazwa środka jm Ilość 

Elektrody do zewnętrznej stymulacji Quik – Combo do defobrylatora LIFEPAK 15

1 Dla dzieci szt 60

2 Dla dorosłych szt 10

   
 MA BYĆ 
Pakiet 59 – Elektrody do stymulacji defibrylatora Lifepak
Lp. Nazwa środka jm Ilość 

Elektrody do zewnętrznej stymulacji Quik – Combo do defobrylatora LIFEPAK 15

1 Dla dzieci szt 10

2 Dla dorosłych szt 60

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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