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NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004     BGŻ PNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/332/2019                                                    Sanok, 23-10-2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka  dla 
SPZOZ Sanok 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
 
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy 
 
  
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu  nr  8 
Prosimy o podanie, czy chodzi o urządzenie „MISTRAL-AIR” ? 
 Odpowiedź:  TAK 

Czy Zamawiający  dopuszcza koce kompatybilne z mocowaniem na troki? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu  nr 10 
Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego treści specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji 1 kompletu: kompletu autoczytnik plus 500 szt. testów a w 
pozycji 2 zestawu testowego ( pakowanego w opakowanie handlowe  po 25 szt. plus 25 kontrolerów)  z 
określeniem ilości, czy też oczekuje zaoferowania w pozycji 1 autoczytnika, w pozycji drugiej testów do kontroli 
biologicznej z określeniem ilości a w pozycji trzeciej zestawu testowego do kontroli biologicznej z określeniem 
ilości? 
Parametry poszczególnych urządzeń i testów zgodne z SWIZ. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany w opisie załącznika 

Jest  

Pakiet nr 10 – Testy biologiczne wraz  z auto – czytnikiem do inkubacji wskaźników  

Lp. Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

j.m. Ilość 

1 Auto - czytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu Zest 1  

2 Testy biologiczne   op = 50szt op 10  

 



SPZOZ/SAN/ZP/332/2019                                     Strona 2 z 6 

MA BYĆ  

Pakiet nr 10 – Testy biologiczne wraz  z auto – czytnikiem do inkubacji wskaźników  

Lp. Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

j.m. Ilość 

1 Auto - czytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu zest 1  

2 Testy biologiczne PCD  op = 25szt op 20  

 

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu  nr 3 
Czy ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu Zamówienia oraz fakt  iż zamówienie realizujemy z 
magazynu za granicą Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy przedmiotu zamówienia do 14 
dni roboczych dla pakietu nr 3?  
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu  nr  1 
Czy zamawiający dopuści cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy 14FR (z zestawem do implantacji) o 
długości od mufy 19cm i 23cm. 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4a -  dot. pakietu  nr  1 
Czy zamawiający dopuści Zestaw do nefrostomii  z prowadnikiem typu LUNDERQUISTA „J” 035” x 80cm, 
rozmiary: 10F, 12F, 14F 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 5  -  dot. SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależ-
ności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

 

* Pytanie nr 6  -  dot. SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane 
wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

* Pytanie nr 7  -  dot. pakietu  nr  9  
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli wskaźnik biologiczny opisany w tabeli, czy wskaźnik 
opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ponieważ te dwa opisy wskazują na dwa różne wskaźniki 
biologiczne? Proszę o doprecyzowanie, który opis jest właściwy. 
 Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli wskaźnik opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

* Pytanie nr 8  -  dot. pakietu  nr 9 
Jeżeli zamawiający ma na myśli wskaźnik biologiczny oraz przyrząd PCD opisane w tabeli Pakietu nr 9, czy 
odstąpi od konieczności wypełnienia  Opisu Przedmiotu Zamówienia? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie odstąpi od konieczności wypełnienia  Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
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* Pytanie nr 9  -  dot. pakietu  nr  13 
Czy w Pakiecie Nr 13 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii o średnicy 5.5 Fr zamiast 5 Fr, z 
kompatybilnymi prowadnikami: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038” (pozostałe średnice oraz parametry zgodnie z 
wymogami Zamawiającego) ? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 10  -  dot. pakietu  nr 1 
Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści cewniki dializacyjne o długościach 19 i 23 cm do mufki? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 11  -  dot. pakietu  nr 1 
W związku z tym, iż postępowanie dotyczy cewników permanentnych , a cewnik 13 F jest cewnikiem czasowym 
(doraźnym) i nie spełnia takiego wymogu , zwracamy się z prośba o poprawienie zakresu na zakres typowy dla 
cewników permanentnych 14-15.5 , o długościach 20-21 i 24-25 cm, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej 
innym oferentom.   
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 12 -  dot. pakietu  nr 1 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawów do dializy z cewnikiem o średnicy 15,5F (z 
zestawem do implantacji) – poz. 1 o długości 19cm lub 23cm; poz. 2 o długości 23cm lub 27cm.  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 13 -  dot. pakietu  nr 1 lp1-2  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości  Cewniki do dializy permanentny F 13-15 ( 
zestaw do implantacji) rozmiary do wyboru : 
Długość   do mufki/ długość całkowita: 
*19cm/24cm 
*23cm/28cm 
*27cm/32cm ? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 14 -  dot. pakietu  nr 1 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości cewnik permanentny firmy ARROW o całkowitej długości 24 i 28 
cm przy spełnieniu reszty parametrów? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 15 -  dot. pakietu nr 2 
Czy Zamawiający w pak 2 poz 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewniki w rozmiarze 3, 4, 4.8 z pętlą 
1,4cm?  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr 2 
Zwracamy sie do Zamawiającego z prośbą o dokładniejsze wyjaśnienie w pak 2 poz 4 jaki typ łącznika ma Za-
mawiający na myśli.  
 Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli łącznik LUER-LOCK z lejkiem.  

* Pytanie nr 17 -  dot. pakietu nr2 
Czy Zamawiający w pak 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nefrostomii znanego amerykańskiego 
producenta o średnicach 6 Ch – rozszerzadło 10 Ch, 8 Ch– rozszerzadło 12 Ch, 14 Ch – rozszerzadło 10 Ch z 
elementami zestawu: 
• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 
• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm 
• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg 
• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów 
drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym 
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rozcięciem i łącznik Luer-lock 
• Kranik LL 
• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) 
• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji 
• Sterylne, do jednorazowego użytku 
• Nie zawierają lateksu? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 18 -  dot. pakietu nr 6 
Czy Zamawiający w pak 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do wewnętrznego szynowania moczowo-
dów do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy znanego amerykańskiego producenta. Cewnik poliureta-
nowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalo-
wany co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw fabrycznie złożony i gotowy do aplikacji w 
składzie: 
- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz, 
- prowadnik pokryty teflonem, klamra zaciskowa. 
Zestaw zawierający popychacz i cewnik typu DD umożliwiający sterowalność zestawu do momentu wyjęcia 
prowadnika. 
Wymagane rozmiary od 4,8CH – 9Ch 
4,8Ch, dł. 26-28cm/popychacz dł. 90cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm 
6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,028” dł. 100cm 
7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm 
8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm 
9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm? 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 19 -  dot. wzoru umowy -  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 nie wyraża zgody.   
 
* Pytanie nr 20 -  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 zapis „Nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego 
przekroczą 30 dni.  
”  

* Pytanie nr 21  -  dot. pakietu nr 1 
Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o 
średnicy 14,5 Fr i 16 Fr.  Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 
42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ra-
mionami zakrzywionymi. Przepływ  do 500ml/min.  

Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami 
prostymi  i 16 Fr o długości  19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywio-
nymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. 

Końcówka cewnika rozdwojona. 

Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.    

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm.  

Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. 

Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o 
średnicy 16,5 Fr. 
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Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, 
zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi.  

Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.  

 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 22 -  dot. pakietu nr 12 
Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema wartwami (wtopiony). Dostępne średnice 
5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 
20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość 
systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery 
tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki rdiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia 
stentgraftu impregnowana węglem. Zalecana koszulka, odpowiednio:  8Fr, 9Fr, 10Fr.  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 23 -  dot. pakietu nr 2, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu Kateter moczowodowy pojedynczy cystektomijny.  
Zestaw zawiera cewnik wykonany z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, 
prowadnicę PTFE. Rozmiary 6F/7F/8F . dł. 90cm. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 23.1 -  dot. pakietu nr 2, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2-
warstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu – co zapewnia powrót do pełnych przepływów 
każdorazowo po każdym załamaniu cewnika – w związku z czym utrzymana jest drożność cewnika. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 24 -  dot. pakietu  nr 3, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm i posiadały linię 
pozycjonującą – co ułatwia implantację ? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 25 -  dot. pakietu nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii 2-stopniowych zawierających : cewnik 
poliuretanowy typu J z balonem lub bez balonu do wyboru przez Zamawiającego – pokryty hydrożelem -  który 
ułatwia po aktywacji ułatwia zakładanie cewnika, prowadnicę Lunderquista 70cm z miękkim końcem J na dł. 
4,5cm dalej półsztywnym na dł. 5,5cm następnie sztywnym, igłę Chiba bardzo dobrze widoczną w USG 
18G  dł.20cm. Rozmiary: 8F/9F/10F.   
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  26-  dot. pakietu nr 4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był wykonany z poliuretanu typu J 
z balonem lub bez balonu do wyboru przez Zamawiającego i był pokryty hydrożelem  w części do-nerkowej – 
warstwa hydrożelu po aktywacji ułatwia zakładanie cewnika oraz zmniejsza traumatyczność zabiegu, 
prowadnicę Lunderquista 70cm z miękkim końcem J na dł. 4,5cm dalej półsztywnym na dł. 5,5cm następnie 
sztywnym – tak precyzyjna budowa zapewnia otrzymanie prowadnicy najwyższej jakości zapobiegającej 
ewentualnym problemom w czasie zakładania.  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.   

* Pytanie nr 27 -  dot. pakietu nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających : cewnik DJ 
wykony z poliuretanu z możliwością utrzymania do 12 miesięcy, skalowane co 1 cm z linią pozycjonującą , 
popychacz sterowalny ( dla rozmiaru 4,8F do URS dł. 83 cm pozostałe rozmiary 43cm) prowadnik z ruchomym 
rdzeniem. Zestaw zmontowany fabrycznie gotowy do użycia sterowalny nawet po wyciągnięciu prowadnicy. 
Rozmiary 4,8F / 6F/ 7F/ 8F dł. 24-30cm.   
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 28   -  dot. pakietu  nr 6 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby zestawy posiadały cewnik skalowany co 1 cm z 
linią pozycjonującą- co ułatwia pozycjonowanie cewnika w UKM, oraz były fabrycznie zmontowane gotowe do 
użycia – co skraca czas zabiegu. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 
 
 
                Z poważaniem                                                                                            
 


