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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/313/2021      Sanok, dnia  19 listopad  2021r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2021 pn. „dostawa sprzętu 
jednorazowego i wielokrotnego użytku”   dla  SPZOZ Sanok  
 

 
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków 
o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami: 

 
 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 18, poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 18, poz. 1 zestawu do 
przezskórnej gastroskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 i 24Fr do 
wyboru, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 18, poz. 3  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 18, poz. 3 zestawu do opaskowania 
żylaków przełyku przystosowanego do współpracy z endoskopem 8.6 – 11.5mm, 
pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 60, poz. 1  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 60, poz. 1 kleszczy biopsyjnych 
owalnych o średnicy szczęk 2.4mm, długości 240cm, bez igły, współpracujących z 
kanałem roboczym o średnicy 2.8mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr 60, poz. 2  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 60, poz. 2 igły o ostrzykiwania o 
średnicy 0.64mm (23G), długości 240cm, długości igły 4mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 55 
Prosimy o wyjaśnienie czy w podanej nazwie urządzenia nie doszło do przypadkowej 
omyłki pisarskiej. Z wiedzy wykonawcy wynika że na rynku nie jest dostępne 
urządzenie o wskazanej przez Zamawiającego nazwie, za to jest urządzenie Mistral-Air. 
Czy to do tego urządzenia mają być przeznaczone oferowane koce? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że do urządzenia Mistral – Air. 

* Pytanie nr 6 -  dot. pakietu nr 55 
W związku z tym że niektórzy producenci koców grzewczych zastrzegają ich użycie z 
konkretnym urządzeniem (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz 
termiczny) co widnieje np. w Instrukcji obsługi urządzenia czy też koca, prosimy o 
wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym ewentualnie 
ogrzewaczem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia 
producenta wymienionego urządzenia o kompatybilności oferowanych koców ze 
wskazanym przez Zamawiającego urządzeniem? 
Odpowiedź:  Zamawiający będzie wymagał.  

* Pytanie nr 7 -  dot. pakietu nr 5 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga 13-15F. W zakresie tym 
mieszczą się cewniki ostre (krótkoterminowe) jak i długoterminowe(permanenty ) 
Prosimy o weryfikację rozmiaru i ujęcie go w zakresie 14,5-15,5F co jest 
charakterystycznym rozmiarem dla cewników permanentnych. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 15,5F 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż nastąpiła omyłka przy podaniu ilości – cewnik  
długość 27 cm 

JEST  

Długość 19 cm szt 10 

Długość 23 cm szt 50 

Długość 27 cm szt 100 

MA BYĆ 

Długość 19 cm szt 10 

Długość 23 cm szt 50 

Długość 27 cm szt 10 
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* Pytanie nr 8 -  dot. pakietu nr  5 
Czy Zamawiający wymaga minimalne wyposażenie: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 
cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik 
rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko 
zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, 
Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 9 -  dot. pakietu nr  
Niniejszym informujemy, że obecnie obowiązuje umowa na cewniki permanentne 
ważna do dnia 22.09.2022 (postępowanie o numerze SPZOZ/PN/10/2020) i prosimy o 
uzasadnienie czym kierował zamawiający tworzy kolejne postępowanie na ten sam 
produkt (cewnik permanentny) w sytuacji trwania umowy, biorąc pod uwagę, że 
obecna umowa została wykorzystana w 1/5. 
Odpowiedź:  Pytanie nie dotyczy postępowania. 

* Pytanie nr 10 -  dot. pakietu nr 21  
Osprzęt do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum, Erbe, Valleylab  
Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę szpatułę prostą 2x16mm 
dł. 80mm do uchwytu elektrody 4mm ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 11 -  dot. pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długościach 19cm, 23cm i 28cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 12 -  dot. umowy 
§ 9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na:  
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w 
oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy nr 
.......................  w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury. Podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie dostawy zamawianego towaru 
do siedziby Zamawiającego.  
Faktura winna być wystawiona w języku polskim”?  
Uzasadnienie: W związku z tym, że faktury generuje wewnętrzny automatyczny 
system, wymaganie dodatkowych danych (numeru umowy) znacznie utrudnia proces 
wysyłki faktur. 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.  

* Pytanie nr 13 -  dot. pakietu nr 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4F, 4,7F, 

6F.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 14 -  dot. pakietu nr 18 
1.  Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 

ramion 12 mm.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   
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2.  Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z poliamidową 

prowadnicą, do współpracy z endoskopami 8,6 -9,2 mm i 9,5-13,0 mm.   

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

3.  Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z nylonową 

prowadnicą, zawierających 6 podwiązek.   

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 15 -  dot. pakietu nr 22 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z popychaczem bez wąsów, 

rozmiary 4,7-9Ch, prowadnik o długości 150 cm, o średnicy w zakresie 0,028”     do 

0,038” w zależności od średnicy cewnika.   

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr 32  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o długości 90 cm.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 17 -  dot. pakietu nr 60 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie dodatkowo do igieł opisanych                 

w SWZ  igieł o średnicy ostrza 0,6 mm  i długości ostrza 6 mm.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 18 -  dot. pakietu nr 
Pakiet nr 8, Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się 
na zaoferowanie prowadnika 0,035’’ o długości 145cm?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 19 -  dot. pakietu nr  
Pakiet nr 8, Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się 
na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach 3.0 Fr, 3.7 Fr, 
4.7 Fr? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 20 -  dot. pakietu nr 25 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne o długości 250 cm, średnica drutu 
prowadzącego 1,7 mm, średnica włosia na obu końcach 6 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 21 -  dot. pakietu nr 30, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o śr. 0,8 mm lub 0,6 mm, z ostrzem o 
długości 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z 
SWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 22 -  dot. pakietu nr 5 
Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 pakiet 5 dopuści do postępowania cewnik 
dwuświatłowy  długoterminowy, poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą 
wsteczną (retrograde) z opatentowana konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i 
precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji 
poniżej 1%, średnica 15,5FR i długościach:  19/40cm, 23/49 cm, 28/49 cm? 
 
Charakterystyka zestawu: 
- radiocieniujący cewnik 
- silikonowe ramiona 
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne 
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze 
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość  
- kompatybilny z MRI 
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniajaca 
wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort 
zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 
- adapter wypełniający 
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze 
- igła wprowadzająca 18G 
- rozszerzadło 123 Fr 
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką 
- nasadki iniekcyjne Luer Lock 
- kleszczyki – 2 szt 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 23 -  dot. pakietu nr 22 lp. 1 
Czy zamawiający dopuści Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów 
niemieckiego producenta firmy UROMED z prowadnikiem w rozmiarze 0,035” dla 
zestawów Ch. 6 i 7 oraz prowadnikiem 0,038” dla rozmiarów Ch. 8 i 9 przy czym 
cewniki Ch. 9 będą dostępne w długościach 26-30 cm? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia) 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 24 -  dot. pakietu nr 23 lp. 1  
Czy zamawiający dopuści Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza niemieckiego 
producenta firmy UROMED w rozmiarze Ch.12 -Ch.14 z cewnikiem ze zintegrowanym 
balonem nie zwiększającym zewnętrznej średnicy cewnika umożliwiając zastosowanie 
mniejszej średnicy trokar/kaniulę oraz mniej bolesną wymianę lub usunięcie cewnika? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia) 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 25-  dot. pakietu nr 51 lp. 1 
Czy zamawiający dopuści Tamponadowy (uszczelniający balon 50-80 ml) cewnik 
pooperacyjny niemieckiego producenta firmy UROMED w rozmiarze Ch.18 - Ch.24 z 2 
bardzo dużymi otworami drenującymi i otwartą końcówką? 
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia) 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 26 -  dot. pakietu nr 40 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40:  taśmę do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, 
niewchłanialną, jednorodną z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 
45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, końce zakończone 
bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, 
obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), nie prasowaną termicznie ? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 27 -  dot. pakietu nr 13 
Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający dopuści protezy o średnicy 5 mm (pozostałe 
parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 28 -  dot. pakietu nr 17, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miseczką plastikową 120 
ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 29 -  dot. pakietu nr 17, poz. 1 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miseczką plastikową 250 
ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 30 -  dot. pakietu nr 7, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Sengstekena w 
rozmiarach: Ch 16, 18, 20? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

* Pytanie nr 31 -  dot. pakietu nr 38, poz. 2 

Czy Zamawiający ma na myśli butelkę płaską czy harmonijkową? 
Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli butelkę harmonijkową. 

* Pytanie nr 32 -  dot. pakietu nr 51, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z balonem 30ml lub 30-
50ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 33 -  dot. pakietu nr 51, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z 2 otworami bocznymi? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  
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* Pytanie nr 34 -  dot. pakietu nr 17, Poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji z 6 
tupferami wielkości jajka wykonanych z włókniny? – pozostały skład zgodny z SWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuści.  

* Pytanie nr 35 -  dot. pakietu nr 53, poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ramach pozycji nr 1 jałowych 
jednorazowych zbiorników o pojemności 300 ml oraz 800 ml w ilości odpowiednio:  
poz. 1 - 100 szt. – zbiorniki poj. 300ml - 200 szt. – zbiorniki poj. 800ml  
z podaniem wyceny osobno za zbiorniki 300ml i zbiorniki 800ml?  
lub  
prosimy o określenie dokładnych ilości zbiorników 300ml i 800ml jakie można 
zaoferować w ramach pozycji nr 1.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza tylko 800ml.  
 
* Pytanie nr 36 -  dot. pakietu nr 53, poz. nr 2-3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z zapisami SWZ 
o grubości opatrunków 3,3 cm zamiast 3,2 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 37 -  dot. pakietu nr 53, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z zapisami 
SWZ o wym. 25 x 15 x 3,3cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 38 -  dot. pakietu nr 53, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania silikonowej warstwy kontaktowej 
spełniającej wymagania SWZ, która w zależności od stanu rany może pozostawać na 
ranie przez kilka dni, o ile względy medyczne tego wymagają, z kontrolą rany po trzech 
dniach? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 39 -  dot. załącznika nr 1 pkt. 7  
W oparciu o Rozdział III pkt. 2 i XIV pkt. 1, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, 
czy nie zaszła omyłka pisarka przy określaniu terminu związania ofertą (90 dni tj. do 
dnia: 23.02.2022r.)  
 
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia określonego w części 
XIV. SWZ  
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert) 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż zaszła omyłka w części XIV. SWZ  
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert) 
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JEST  

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert) 

MA BYĆ  

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ .(tj. przez okres 90 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert) 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawy omyłki 
i  umieszcza na stronie prawidłową specyfikację.   

 

* Pytanie nr 40 -  dot. zapisów wzoru umowy  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych w § 4 do 
wysokości 1%. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 41 -  dot. zapisów SWZ: 

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jako-
ścią ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprze-
daży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, 
serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budow-
lanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 42 -  dot. pakietu nr 2 poz. 1-2 

1.  Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o gramaturze 57 g/m2? Pozostałe 
parametry zgodnie z SWZ 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów 
wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny 
wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów 
wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych 
przez producenta. 

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina 
gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest 
potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? 
Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, 
zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.   
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Pytanie 42.1  - dotyczy pakietu 25 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szczoteczki jednorazowe do czyszczenia 
endoskopów, pakowane pojedynczo, nie sterylne, o średnicy 1,75 mm, długości 230 
mm, 2 główkach o średnicy 5/5 mm i długości 20/20 mm na obu końcach? 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody.    

 
* Pytanie nr 43 -  dot. pakietu nr  
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,…od 

zawiadomienia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 10 poprzez 

zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy 

zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także 

not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na 

wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty 

e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień  projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1: 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w o kreślonym umową terminie, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru 

niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień 

zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru 

niedostarczonego zgodnie z zamówieniem. 

3) w przypadku odmowy dostawy towaru, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 2,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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* Pytanie nr 44 -  dot. pakietu nr 29, pozycja nr 3 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz prosty, wewnętrznie karbowany o długości 15 
cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 45 -  dot. pakietu nr 9 poz. 1   
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w ww.  pozycji rękawic w opakowaniach a’100 szt. 
z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 46 -  dot. wzoru umowy 

Wnosimy o Wnosimy o modyfikację rozdziału IX pkt 2 SWZ poprzez 

dookreślenie iż przedmiotowym środkiem dowodowym jakie żądać będzie 
zamawiaczy są również próbki szczegółowo wymienione w Rozdziale XX SWZ. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 47 -  dot. wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez 
obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: 

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za 
każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2); 

b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca 
odmówił 3); 

c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4). 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar 
umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie 
powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy 
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do 
naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna 

stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

* Pytanie nr 48 -  dot. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie 
ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na 
wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie 
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę 
stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas 
wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 
Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie 
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wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki 
podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest 
czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego 
uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje 
bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym 
przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej 
skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w 
terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W 
ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie 
Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego 
opóźnienia w jej wprowadzaniu,  
tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą 
stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do 
umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W 
związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

* Pytanie nr 49 -  dot. projektu umowy  
Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie 
ust. 5 o 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.” 
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę 
jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,  
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w 
ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca 
nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem 
zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany 
do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z 
treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 
września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, 
poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści 
postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji 
zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do 
umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również 
zostać przewidziana w innej umowie  
tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie 
zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest 
również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na 
ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, 
nieobarczonych narzutem związanym  
z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie 
klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu 
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sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, 
a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co 
niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” 
 (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).    

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 50 -  dot. wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 i § 11 ust. 1 projektu umowy 
poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków 
umową przewidzianych.”   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

* Pytanie nr 51 -  dot. pakietu nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 52 -  dot. pakietu nr 9, poz. 1 
W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w spra-
wie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób me-
dyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu 
będzie on w pełni identyfikowalny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pró-
bek w dowolnym rozmiarze z poz. 1, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty 
przez Wykonawcę? Produkty z poz. 1 są produktami jednorodnymi, różniącymi się wy-
łącznie rozmiarem, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asorty-
mentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ?  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga rozmiaru L, XL . 
 

* Pytanie nr 53 -  dot. pakietu nr 40 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 
z materiału: polipropylen monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności sto-
sowania osłonek, sterylna, gramatura ok 65 g/m2, grubość siatki 0,49 mm., porowa-
tość ok. 70%, grubość nitki 0,16 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., 
wytrzymałość na rozciąganie min. 90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał spra-
wiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji, końcówki taśmy z uchwytami 
do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 54 -  dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy naliczy karę umowną 
w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego?   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 



Strona 13  
 

* Pytanie nr 55 -  dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający 
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 56  -  dot. pakietu nr 18, poz. 2 

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie z pakietu 
18 poz. 2 i zaoferowanie klipsownicy w 100 % zgodnej z SIWZ w nowoutworzonym 
pakiecie np. 18 A ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr 57 -  dot. warunków umowy § 2 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający deklaruje zakup przedmiotu umowy o wartości odpowiadając ej 
minimum 25% wartości umowy brutto. Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu 
w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku nr 1,nieprzekraczające minimalnego 
poziomu wartości umowy określonego w zdaniu poprzedzającym, nie spowoduje dla 
Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno finansowych, natomiast Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy, o ile zmniejszenie nie 
przekroczy 20% wartości umowy”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
  
* Pytanie nr 58 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 1.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 
3%? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 59 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 1.2 

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”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 60 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 1.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 
3%? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 61 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 1.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 
7%? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 62 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 2 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie 
może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



Strona 14  
 

* Pytanie nr 63 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru przekraczającego 5 dni, po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania 
umowy, Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, 
obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również zachowując prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za 
zwłokę. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 64 -  dot. warunków umowy § 4 ust. 4 

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 SWZ. 

* Pytanie nr 65 -  dot. warunków umowy § 4 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 SWZ.   

* Pytanie nr 66 -  dot. warunków umowy § 4 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 SWZ.    

* Pytanie nr 67 -  dot. warunków umowy § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w terminie (max 6 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 68 -  dot.  warunków umowy § 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku 
zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu 
płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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* Pytanie nr 69 -  dot. warunków umowy § 12 

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 SWZ.  
 
* Pytanie nr 70 -  dot. pakietu nr 40 
Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 
Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u 
kobiet  
Parametry: 
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 
2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: 
szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2. 
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 
4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem 
uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią 
powrotną 
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

71-75-pominięto 

 Pytanie nr 76 -  dot. pakietu nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 19 obowiązującym, maksymalnym, 
wymaganym terminem sukcesywnej dostawy jest 5 dni roboczych zgodnie z ppkt. b) 
pkt. 9. Kryteria (w %) i ich opis, część XX.  
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 
Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje poprawy SWZ zgodnie z załącznikiem – nowa 
poprawiona specyfikacja. Obowiązującym, maksymalnym, wymaganym terminem 
sukcesywnej dostawy jest 5 dni roboczych – dotyczy wszystkich pakietów.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawy omyłki 
i  umieszcza na stronie prawidłową specyfikację.   

 

* Pytanie nr 77 -  dot. pakietu nr 31 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym oraz 
okienkiem Murphego – do przedłużonej intubacji – w rozmiarach 4,5-10? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 78 -  dot. pakietu nr 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie zestawu do nebulizacji do układu 
oddechowego składającego się z samouszczelniającego łącznika T do włączenia do 
układu oddechowego, z  końcówkami 22F-22M, umożliwiającego podłączenie lub 
odłączenie nebulizatora od respiratora  bez  wpływu na wentylację pacjenta, oraz 
nebulizatora posiadającego szybkozłącze 22F o pojemności 10 ml, wyskalowanego co 
2ml, o budowie stożkowej, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz drenu 
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tlenowego wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającego przepływ tlenu w 
przypadku  
zagięcia cewnika, odłączalnego, przeźroczystego, o długości 2,1 m, z końcówką 
standardową, zestaw pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści pod warunkiem kompatybilności z układem 
oddechowym.   

* Pytanie nr 79 -  dot. pakietu nr 34 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską dziecięcą i drenem o dł. 210 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 80 -  dot. pakietu nr 35 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską dla dorosłych i drenem o dł. 210 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 81 -  dot. załącznika nr 4 do SIWZ  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 
1 pkt. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z 
zamówieniem oraz wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 3 do wysokości 1% wartości towaru, 
którego dostawy Wykonawca odmówił? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 82 -  dot. pakietu nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową koncentryczną rozmiar 0,46mm i długości 
37 mm w kolorze zielonym?  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 83 -  dot. pakietu nr 31 poz.1.  
Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje rurek intubacyjnych z odsysaniem znad 
mankietu, przeznaczonych do przedłużonej intubacji? 
Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje rurek silikonowanych do przedłużonej intubacji.  

* Pytanie nr 84 -  dot. pakietu nr 31 poz. 2.  
Czy Zamawiający wymaga prowadnic do trudnych intubacji wzmocnionych, 
wykonanych z plecionki włókien żywiczych pokrytych tworzywem medycznych, 
znacznie bardziej elastycznych od prowadnic wykonanych tylko z PCV. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ. 

* Pytanie nr 85   -  dot. pakietu nr 22 
Czy Zamawiający w pak 22 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 

oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  

Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania w moczowodzie do 
12 miesięcy. 
Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej długości, 
widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy 
zamknięty. Zestaw fabrycznie wstępnie złożony i gotowy do aplikacji w składzie: 
- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz, 
- prowadnik pokryty teflonem, klamra zaciskowa. 
Zestaw zawierający popychacz umożliwiający sterowalność zestawu. 
Wymagane rozmiary od 4,8CH – 8Ch 
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4,8Ch, dł. 24-26cm/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 0,045” dł. 100cm 
9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 86  -  dot. pakietu nr 32, poz. 1 
Czy Zamawiający w pak 32 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 
złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: 
Koszyk Dormia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 65mm, dł. 
koszyczka 20mm, liczba drutów 4) z uchwytem?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 87  -  dot. pakietu nr 32, poz. 2 
Czy Zamawiający w pak 32 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 
złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: 
Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 65mm, dł. 
koszyczka 20mm, liczba drutów 5) z uchwytem? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 88 -  dot. pakietu nr 51 
Czy Zamawiający w pak 51 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie 
oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: 
Cewnik operacyjny Foleya z dużym balonem uszczelniającym 30-50ml rozmiar: CH 
16-26, miękka zastawka, cewnik posiada 4 otwory? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 89 -  dot. pakietu nr 22, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania 
moczowodów krótkoterminowego do 3 miesięcy: cewnik podwójnie zagięty wykonany 
z biokompatybilnego poliuretanu, typ otwarty/zamknięty, widoczny w promieniach 
RTG, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny 43 cm w wersji 
cystoskopowej oraz 83 cm w wersji do URS, prowadnica z powłoką PTFE , zacisk. 
Cewnik oraz popychacz fabrycznie połączone.  
Zestaw do URS: rozmiar CH4.8 długość 26/28/30cm, popychacz 83cm, prowadnica 
150cm. 
Zestaw cystoskopowy: rozmiar CH6 i CH7 długość 26/28 cm, popychacz 43cm, pro-
wadnica 100cm. 
Takiego jak obecnie stosowany 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje zestawów 
długoterminowych.   
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* Pytanie nr 90 -  dot. pakietu nr 23 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza 
moczowego w rozm. 10-13 F, pozostałe parametry zgodne z SWZ 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu do nadłonowego 
drenażu pęcherza moczowego z workiem czy bez worka? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zestawy z workiem.   

* Pytanie nr 91   -  dot. pakietu nr  9 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic o długości min. 288 
mm. 
Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje rękawic o dł. min. 270mm.  

* Pytanie nr 92    
W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania 
wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki 
magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura 
wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, 
rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie 
czy  i w 
jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany 
i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że 
zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to 
na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub 
transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie 
tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w 
transporcie produktów 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby produkty były magazynowane i transportowane 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

* Pytanie nr 93    
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, 
art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy 
są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne 
z warunkami określonymi przez producenta ? 

Odpowiedź:  Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do 
zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.   

* Pytanie nr 94  -  dot. pakietu nr  
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu 
unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga 
przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową 
typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź:  Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do 
zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.   
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* Pytanie nr 95   
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu 
unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza 
możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez 
możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź:  Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do 
zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.   

* Pytanie nr 96  -  dot. pakietu nr 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 poz. 1 przedłużaczy do pomp 
infuzyjnych dł. 150cm bez ftalanów o pojemności resztkowej 1,7ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza jak w SWZ.  

* Pytanie nr 97    -  dot. pakietu nr 4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 poz. 1 przedłużaczy do pomp 
infuzyjnych dł. 150cm bez ftalanów posiadających na opakowaniu 1 szt. nadrukowaną 
informację o wartości pojemności resztkowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.   

* Pytanie nr 98   -  dot. pakietu nr 9 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 9 poz. 1 rękawice nitrylowe 
bezpudrowe pakowane w opakowania a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem 
wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 99   -  dot. pakietu nr 15 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 15 poz. 1 dren balonowy pakowany 
w opakowania 30 mb z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości mb i 
zaokrągleniem do pełnego opakowania? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 100  -  dot. pakietu nr 16 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 16 poz. 1, 2 masek tlenowych z 
rezerwuarem bez zawartości ftalanów? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 
* Pytanie nr 101  -  dot. pakietu nr 30 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 30 poz. 1, 2, 3 łączników 
sterylnych? 

Odpowiedź:  TAK. 

* Pytanie nr 102  -  dot. pakietu nr 31 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 31 poz. 1 rurek intubacyjnych z 
mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu? Jeżeli tak czy 
zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji rurek dostępnych od rozmiaru 5,0 do 
10,0 co 0,5? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga , nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 103  -  dot. pakietu nr 31 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 31 poz. 2 prowadnic j.u. do trudnej 
intubacji o średnicy 3,3mm i 5,0mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

* Pytanie nr 104  -  dot. pakietu nr 34,35 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakietach 34, 35 nebulizatorów z maską 
(komplet) bez zawartości ftalanów? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. Zaproponowane produkty mają spełniać 
wszystkie kryteria dla wyrobów medycznych.  

* Pytanie nr 105  -  dot. pakietu nr 38 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 38 poz. 2 butelki bez  
mieszka? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 106 -  dot. pakietu nr  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 38 poz. 2 butelki całe w formie 
mieszka? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 107 -  dot. pakietu nr 45 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 45 masek krtaniowych 
silikonowych j.u.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr 108 -  dot. pakietu nr 51 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 51 poz. 1 cewników operacyjnych 
Foley z balonem 30 – 50ml z min. 2 otworami w części dystalnej? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 109   -  dot. pakietu nr 22, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do szynowania moczowodów z 
cewnikiem wykonanym z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny 
w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w 
zestawie z popychaczem - zestaw cystoskopowy z popychaczem dł.40cm, zestaw do 
URS z popychaczem dł. 75cm, średnica prowadnicy: 0.035”. System 
Otwarty/Zamknięty CH 4,8; CH6; CH7 - dł 26, 28, 30cm. Pakowany pojedynczo. 
Sterylny. Czas stosowania do 12 miesięcy. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

 
Z poważaniem 


