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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę    sprzętu  jednorazowego i wielokrotnego   użytku         dla   

SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

* Pytanie nr 1  -  dot. zad. nr 16. poz. 1  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 1 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga 
minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 2  -  dot. zad. nr 16, poz. 2  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 2 (koreczki do kaniul) wymaga koreczki z trzpieniem  poniżej 
krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji trzpienia który jest wprowadzany do kaniuli?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 3   -  dot. zad. nr 1, poz. 1  
Czy Zamawiający  wymaga  w  pakiecie  nr  16  pozycja  nr  1  kaniul  dożylnych  z  portem bocznym 
umieszczonym centralnie nad skrzydełkami? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 4 -  dot. zad. nr 16, poz. 1  
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  16  pozycja  1  wymaga  kaniul  bezpiecznych  wyposażonych  w 
automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę po ożyciu a tym samym chroniący personel 
przed zakłuciem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 5 -  dot. zad. nr 16, po. 1  
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 1 celem identyfikacji wytwórcy kaniuki wymaga kaniul z 
nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na 
kaniuli? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 6  -  dot. zad. nr 21, poz. 1 – rękawice   
Czy Zamawiający  dopuści  w  pozycji  1  rękawice  o  poziomie  AQL=1,0  pozostałe  parametry  bez 
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 7  -  dot. zad. nr 21, poz. 1 – rękawice   
Czy Zamawiający w pozycji  3  dopuszcza opakowania  wewnątrz  papier,  zewnątrz  folia,  pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 8  -  dot. zad. nr 21, poz. 2 i 4 – rękawice   
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 i 4 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty 
większej ilości wykonawcom aby tym samym zwiększyć konkurencyjność ofert?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 9 -  dot. zad. nr 31 – rękawice nitrylowe  
Czy Zamawiający dopuści aby rękawice w rozmiarze XL ze względu na swoja wielkość pakowane 
były a'180 szt?
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych  po 180szt    z odpo  -  
wiednim przeliczeniem ilości (9000 op.)

* Pytanie nr  10 -  dot. wzoru umowy § 7  
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wprowadzenie  zmian  w  tej  części  umowy  mówiącego  o  „  W 
przypadku zmiany stawki podatku Vat, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian” 
- lub podobnie brzmiącym, zachowującym kontekst. 
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 11  -  dot. zad. nr 31  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt 
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych  po 150szt    z odpo  -  
wiednim przeliczeniem ilości (9000 op.)

* Pytanie nr 12  -  dot. zad. nr  18 - Elektrody EKG - poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga,  żeby elektrody do badań holterowskich miały wycięcie umożliwiające 
przełożenie kabla zapobiegające przesuwaniu się przewodów w trakcie badań. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 13  -  dot. zad. nr  18 - Elektrody EKG - poz. 2
Czy Zamawiający oczekuje elektrod na piance czy na włókninie.
Odpowiedź:   Zamawiający  oczekuje elektrod na piance.  

* Pytanie nr 14  -  dot. zad. nr  18 - Elektrody EKG - poz. 3.
Czy Zamawiający oczekuje elektrod z kabelkiem czy bez. Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod 
za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.
Odpowiedź:   Zamawiający oczekuje elektrod bez kabelka.   
Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.

* Pytanie nr 15  -  dot. zad. nr  nr  31 - Rękawice nitrylowe.
Czy Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych,  teksturowanych na końcach palców, zgodnych z 
normą EN 455-1,2,3,4, przebadane na wirusy krwiopochodne ASTM 1671 oraz na cytostatyki w tym 
Carmustine,  Cyclophosphamide,  Etposide,  Fluorouracil  i  Thiotepa  -  potwierdzone  badaniami. 
Przebadane  również  na  substancje  chemiczne  i  dezynfekcyjne  zgodnie  z  normą  EN  374  -  3 
potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. AQL -1,0, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i 
środek ochrony osobistej klasy III zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 16  -  dot. wzoru um  owy   § 2  
Zwracamy się  o  doprecyzowanie  miejsca  dostawy:  poziom,  piętro,  czy  możliwa  jest  dostawa  na 
paletach, ewentualnie rozładunek typu burta - burta. 
Odpowiedź:    Zamawiający wyjaśnia iż magazyn znajduje się na parterze bez możliwości dostawy na   
paletach. 

* Pytanie nr 17  -  dot. wzoru  umowy § 7 ust. 3
Czy Zamawiający dopuszczając zmianę podatku VAT ma na myśli stałość cen netto i zmienność ceny 
brutto. 
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 18  -  dot. zad. nr 20, poz. 1  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym indykatorem pozycji 
otwarty zamknięty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 19  -  dot. zad. nr 16, poz. 1  
Zwracam  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniuli  w  rozmiarze  1,6-2,2  (szary, 
pomarańczowy)
Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 20  -  dot. zad. nr 16, poz. 1  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 1 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga 
minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych  w kaniulę?  
Odpowiedź: Zamawiający   nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 21 -  dot. zad. nr 16, poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 pozycja 2 (koreczki do kaniul) wymaga koreczki z trzpieniem 
poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyko kontaminacji trzpienia który  jest wprowadzony do kaniuli ?
Odpowiedź: Zamawiający   nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr  22 -  dot. zad. nr 16, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 16, poz. 1 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym 
centralnie nad skrzydełkami? 
Odpowiedź: Zamawiający   nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 23 -  dot. zad. nr  16, poz. 1
Czy  Zamawijący  w  pakiecie  nr  16  pozycja  1  wymaga  kaniul  bezpiecznych  wyposażonych  w 
automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę po użyciu a tym samym chroniący personel 
przed zakłuciem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 24  -  dot. zad. nr  16, poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 1 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z 
nazwą  producenta  lub  nazwą  materiału  z  którego  jest  wykonana  umieszczoną  bezpośrednio  na 
kaniuli? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr  25 – dot. zad. nr 51 „Cewnik do dializy prosty lub zakrzywiony – sterylny”
Czy Zamawiający dopuści cewniki do dializy o następujących parametrach: sterylne, dwuświatłowe, 
polyueratanowe, dializacyjne, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 
1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F i długości 15 cm, 11F i długości 
20cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr  26 – dot. zad. nr 51 „Cewnik do dializy prosty lub zakrzywiony – sterylny”
Czy Zamawiający dopuści cewniki do dializy  rozmiar 11,5Fr, o długości 16 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  27 – dot. zad. nr 51 „Cewnik do dializy prosty lub zakrzywiony – sterylny”
Czy Zamawiający dopuści  cewnik do dializy o następujących parametrach: sterylne, dwuświatłowe, 
polyueratanowe,  dializacyjne, rozmiar 14Fr, o długości 20 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 
1x prowadnik, 2x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, 1x sterylna osłonka, 1x 
strzykawka?
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  28 -  dot. zad. nr 34
Czy w pakiecie nr 34 Zamawiający dopuści rozciągliwe protezy z PTFE o dł. 40-50cm (pozostałe 
parametry bez zmian)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 29  -  dot. zad. nr 36  
Czy w pakiecie nr 36 Zamawiający dopuści protezy o dł. 40cm (pozostałe parametry bez zmian)? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 30  -  dot. zad. nr 1, poz. 1  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę opisu dla fartucha w pozycji nr 1: podane wymagane 
parametry są identyczne jak dla fartucha w pozycji nr 2. 
Prosimy o wyjaśnienie jakiego fartucha Zamawiający wymaga w rej pozycji ( do zabiegów suchych)? 
Odpowiedź:   Zamawiający w poz. 1 wymaga fartucha bez  wzmocnień do zbiegów suchych.  

* Pytanie nr 31  -  dot. zad. nr  1
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem pod szyją na rzep o długości 12,5cm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie 32 - dotyczy zad. nr  31 -  Rękawice nitrylowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Rękawice w op. a 200 szt. zużywają się w takim samym czasie jak op. a 100 szt. (większe zużycie rę-
kawic i szybsze wyczerpanie ilości przetargowych). W przypadku op. a 200  szt. występuje większa 
możliwość skażenia rękawic w trakcie użytkowania. 
Odpowiedź  : Zamawiający nie dopuszcza..   

* Pytanie 33 - dotyczy zad. nr 31 -  Rękawice nitrylowe

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfiku-
jącą? Wymóg posiadania takiego certyfikatu dotyczy rękawic sterylnych. Jednostka notyfikowana nie 
bierze udziału w ocenie zgodności dla wyrobów medycznych klasy I zgodnie z 93/42 EEC.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie 34 - dotyczy zad. nr 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz ta-

liowy.?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.  

* Pytanie 35 - dotyczy zad. nr 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddy-

chającą na całej powierzchni produktu? 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.   
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* Pytanie 36 - dotyczy zad. nr 19

Czy Zamawiający wymaga  w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki  posiadające falbanki,  które 

wraz z napełnianiem się produktu wywijają się na zewnątrz oraz posiadają unikalną cechę tzw. „kie-

szeń” zatrzymującą mocz i kanał wewnątrz produktu co minimalizuje ryzyko przeciekania, a tym sa-

mym zwiększa komfort pacjentów?    

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie 37 - dotyczy zad. nr 30, poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  wraz  z  kataterem  moczowodowym  pojedynczym  Pigtail 
zamieszczony był (razem w opakowaniu) łącznik z lejkiem do worka na mocz?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga.   

* Pytanie 38 - dotyczy zad. nr 30, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarach: CH 4 
oraz  CH 4,7. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie 39 - dotyczy zad. nr 41, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowego, ze ściętym końcem 
oraz balonem o pojemności: 50 ml dla CH 18, 60 ml dla CH 20 oraz 70 ml dla CH 22. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie 40 - dotyczy zad. nr  41, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowego, w rozmiarze: CH, 18, 
CH 20, CH 22 z balonem  o pojemności 30 ml i okrągłym końcem. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie 41 - dotyczy zad. nr 41, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  do cystostomii w składzie: cewnik prosty CH 10 z 
balonem 3  ml,   rozdzieralna kaniula  punkcyjna,  zatyczka  oraz  skalpel.  Pozostałe  rozmiary  jak  w 
SIWZ.
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie 42 - dotyczy zad. nr 41, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  do cystostomii  w rozmiarze CH12 oraz CH 14. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza.   

* Pytanie 43 - dotyczy zad. nr  55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w składzie: 
- kateter typu pig-tail  o rozmiarze 9F,12F, 14F wykonany z poliuretanu;
- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- prowadnik Lunderquista, dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- rozszerzadła (w zestawie o rozm.  CH 9 jedno rozszerzadło bez rozrywalnej  koszulki,  w 
zestawie o rozm. CH 12 dwa rozszerzadła bez rozrywalnej koszulki, w zestawie o rozm. CH 
14 dwa rozszerzadła, w tym  jedno rozszerzadło z rozrywalną koszulką);
- uniwersalny łącznik/zatyczka (dla zestawu o rozmiarze CH 14).

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  
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* Pytanie nr 44  -  dot. SIWZ  
Zamawiający  przy  kryterium „ocena  użytkowa”  w  punkcie  2  ppkt  2.2  SIWZ,  lit.  B  podaje.\,  iż 
„Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie 
testowania przedmiotowego sprzętu/ komisja ocenia w skali 1 do 100”. Zamawiający podaje kryteria 
podkryteria na podstawie których będzie przyznawał odpowiednia ilość punktów odpowiednio: 20 pkt 
– bardzo niska ocena użytkowa, 40 pkt – niska ocena użytkowa, 60 pkt – średnia ocena użytkowa, 80 
pkt – wysoka ocena użytkowa, 100 pkt – bardzo wysoka ocena użytkowa. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: – 
„bardzo niska ocena użytkowa”, „niska ocena użytkowa”, „średnia ocena użytkowa”, „wysoka ocena 
użytkowa”, „bardzo wysoka ocena użytkowa”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż:
pod pojęciem – „bardzo niska ocena użytkowa” - będzie przyznawał  - 20pkt 
pod pojęciem –„niska ocena użytkowa” - będzie przyznawał  - 40pkt 
pod pojęciem –„średnia ocena użytkowa”- będzie przyznawał  - 60pkt 
pod pojęciem – „wysoka ocena użytkowa”- będzie przyznawał  - 80pkt 
pod pojęciem – „bardzo wysoka ocena użytkowa”- będzie przyznawał  - 100pkt 

* Pytanie nr 45  -  dot. zad. nr 19  
Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 19 – pieluchomajtki  dl dorosłych duże – określone przez 
producenta jako L, powyżej 75 kg, oraz obwodzie 110-150cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 46 -  dot. zad. nr  46, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy PEG 20 i 24F zachowując wszystkie pozostałe 
wymogi SIWZ – rozmiar 18Fr wymaga stosowania diety przemysłowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 47 -  dot. zad. nr 19  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki w rozmiarze L o chłonności 
min 2350ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 48  -  dot. zad. nr 50  
Czy w zadaniu nr 50 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii  w rozm.  3Fr-7Fr,  z dwoma 
markerami cieniującymi – jeden umieszczony na dystalnym a drugi na proksymalnym końcu balonu 
( pozostałe parametry bez zmian)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie 49 - dotyczy zad. nr  28  
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowania : 
Cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy F13-15 ( zestaw do implantacji) długość 19 ,23 lub 27 
cm do wyboru przez zamawiającego  ?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie 50 - dotyczy zad. nr  30 Lp.1 oraz Lp.2
Czy Zamawiający  zgodzi się na wyłącznie pozycji  1 oraz 2 do osobnego pakietu  co pozwoliłoby 
nam na złożenie  atrakcyjnej oferty ? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie 51 - dotyczy zad. nr  30 Lp.1
Czy zamawiający  opisując zestaw do szynowania: „ kateter moczowodowy pojedynczy Pigtail 4F-8 F 
miał na myśli zestaw do szynowania do 6 miesięcy ?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.   
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* Pytanie 52 - dotyczy zad. nr  30 Lp.1
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  katetera moczowodowego 4,8F zamiast 4F, pozostałe 
rozmiary zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 53  -  dot. zad. nr   41 lp.2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik) 
12-14Fr  o poniższych parametrach:
Zestaw:
- Rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12 cm)
- Zatyczka 
- Cewnik Foley’a z silikonu ze zintegrowanym balonem - PROSIL:
          *Optymalnie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika 

          *Krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG

          *Transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG

          * Miękki balon  5cm

          * 2 oczka

         * 41 cm długości  ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

*  Pytanie 54 - dotyczy zad. nr 53
Czy Zamawiający  w zadaniu  53  wymaga,  aby  rurki  intubacyjne  posiadały  mankiet  z  systemem 
ograniczania wzrostu ciśnienia pod wpływem gazów anestetycznych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*  Pytanie 55 - dotyczy zad. nr 53 

Czy  Zamawiający  w  zadaniu  53  wymaga,  aby  rurki  intubacyjne  posiadały  balonik  kontrolny 
mankietu z oznaczeniem rozmiaru rurki?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza  . 

*  Pytanie 56 - dotyczy zad. nr  27- Cewnik permanentny I 

Czy Zamawiający dopuści  do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego 
dostępu  naczyniowego  do  hemodializy,  cewnik  o  rozmiarze  15,5  FR  gwarantujący  przepływ  do 
500ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy pozostałych długościach. 

*  Pytanie 57 - dotyczy zad. nr  27- Cewnik permanentny I 

Czy  Zamawiający  wymaga  aby  cewnik  posiadał  przekrój  „podwójne  D”,  wykorzystujący 
maksymalnie  średnicę  wewnętrzną  cewnika  (  forma  zakończenia  cewnika  widoczna  na  rysunku 
poniżej) z osobnym kanałem prowadnicy drutowej i z mufą ?

Uzasadnienie:  To  unowocześnienie  wygięcia  końcówki  zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  zakrzepicy, 
związanej z przyleganiem końca cewnika do ściany naczynia i ryzyko zatkania kanału tętniczego, co 
znacząco zmniejsza ryzyko powikłań. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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*  Pytanie 58 - dotyczy zad. nr  48
Czy Zamawiający poprzez  system dostępu  naczyniowego  z  podzielną  membraną  rozumie  system 
bezigłowy całkowicie przezroczysty, posiadający gładką powierzchnię membrany niewystającą poza 
korpus, ułatwiającą łatwą dezynfekcję?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

*  Pytanie 59 - dotyczy zad. nr  48
Czy  Zamawiający  oczekuje  produktu  o  wysokiej  jakości  –  pozwalającego  na  400  aktywacji  i 
pozwalającego na przepływ płynu z prędkością 350 ml/min?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

*  Pytanie 60 - dotyczy zad. nr 1, pozycja 1
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuchy  sterylne  wykonane  z  włókniny  typy  SSMMS  o  gramaturze 
45g/m2,  
z zapięciem pod szyją na rzep o długości 12,5-13cm na jednej części fartucha i 6,5-7,5cm na drugiej 
części, odporności na przesiąkanie płynów 40,5cm H2O, pozostałe parametry be zmian, pakowany z 2 
włókninowymi serwetkami, rękawy szyte, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  podtrzymuje zapisy SIWZ.

*  Pytanie 61 - dotyczy zad. nr  1, pozycja 2
Czy Zamawiający  dopuści  fartuchy sterylne  wzmocnione  wykonane  z  włókniny  typy  SSMMS o 
gramaturze 45g/m2, z zapięciem pod szyją na rzep o długości 12,5-13cm na jednej części fartucha i 
6,5-7,5cm na drugiej części, odporności na przesiąkanie płynów 40,5cm H2O, pozostałe parametry be 
zmian, pakowany z 2 włókninowymi serwetkami, rękawy szyte, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podtrzymuje zapisy SIWZ.

*  Pytanie  62 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastnicze o długości selektywnej 121cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie  63 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki dwunastnicze dostępne w rozmiarach CH 10-20?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*  Pytanie 64 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianych 
ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*  Pytanie 65 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający oczekuje szpatułek laryngologicznych drewnianych pakowanych indywidualnie?
Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje  szpatułek  laryngologicznych  drewnianych  pakowanych 
indywidualnie.

*  Pytanie 66 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści szpatułki pakowane a’500sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 67 - dotyczy zad. nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści szpatułki pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza  szpatułki  pakowane  a’25sztuk,  z  przeliczeniem  zamawianej  
ilości.

*  Pytanie 68 - dotyczy zad. nr 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50x70cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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*  Pytanie 69 - dotyczy zad. nr 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm lub 
6x8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie 70 - dotyczy zad. nr 4, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm lub 
6x8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie  71 - dotyczy zad. nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarach 12-24 z balonem 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 72 - dotyczy zad. nr 5, pozycja 8
Czy Zamawiający oczekuje sterylnego zestawu do lewatywy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz  dopuszcza. 

*  Pytanie 73 - dotyczy zad. nr 6, pozycja 1
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  74 - dotyczy zad. nr 7
Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 16Gx43mm z regulacją 5-30mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*  Pytanie 75 - dotyczy zad. nr 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych z regulatorem w 
zakresie 2-350ml/h
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie 76 - dotyczy zad. nr 13, pozycja 1
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 77  - dotyczy zad. nr 20
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (optyczny i wyczuwalny indykator) 

*  Pytanie  78 - dotyczy zad. nr 21, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane o poziomie protein <150µg/g, AQL 1,0, 
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*  Pytanie 79  - dotyczy zad. nr 21, pozycja 2
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  bezpudrowe  z  wewnętrzną  warstwą  polimerową  naniesioną 
metodą ciągłą, AQL 1,0, rolowany mankiet, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM 
F1671,  odporne  na  przenikanie  substancji  chemicznych  zgodnie  z  normą  EN 374-3,  odporne  na 
przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie 80 - dotyczy zad. nr 21, pozycja 2, 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były próżniowo pakowane?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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*  Pytanie 81 - dotyczy zad. nr 21, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne trójwarstwe polimer-neopren-polimer bezpudrowe, 
AQL  1,0,  kolor  antyrefleksyjny  jasno  brązowy,  mankiet  rolowany  niewzmocniony,  pakowane 
podwójnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 82 - dotyczy zad. nr 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren Redona sterylny w rozmiarze CH10-CH18?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 83 - dotyczy zad. nr 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego drenażu ran Redona?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 84 - dotyczy zad. nr 29
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena dostępny w rozmiarach Ch 16-20?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

*  Pytanie  85 - dotyczy zad. nr 31, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze XL pakowane po 180szt.?
Odpowiedź:    Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  pakowanych   po  180szt    z   
odpowiednim przeliczeniem ilości (9000 op.)

*  Pytanie 86 - dotyczy zad. nr 32
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne – ortopedyczne o grubości pojedynczej ścianki na 
palcach 0,33mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni zapewniającą pewny chwyt z rolowanym mankietem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*  Pytanie 87 - dotyczy zad. nr 53
Czy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych zbrojonych z prowadnicą?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza. 

*  Pytanie 88 - dotyczy zad. nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 28 zestawu zawierającego:

• Cewnik o średnicy 14,5F

• -  dostępne  długości  cewnika  od  końcówki  do  mufki  /  huba:  19cm/24cm;  23cm/28cm; 
27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm; 

- dystalna końcówka nierozdwojona
- dostępna wersja z otworami bocznymi lub bez
- ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień
- mufka wykonana z poliestru
- obrotowe uszy na szwy

• Sztylet do prowadnika z PTFE
• Nasadki iniekcyjne
• Dylatory 12F i 14F
• Tunelizator

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 89  -  dot. projektu umowy § 7 ust. 2 
Prosimy zamawiającego o zmianę zapisów umowy uwzględniających niezmienność cen netto przez 
okres trwania umowy. Prośba podyktowana jest faktem, iż przewidywana jest zmiana stawki VAT z 
8% do  23% i  w przypadku  zapisu  umowy  jak  obecnie  Wykonawcy  w wycenach  do  ofert  będą 
przewidywać  potencjalne  starty  wynikające  z  podwyższenia  VAT.  Będzie  to  niekorzystne  dla 
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Zamawiającego, ponieważ już od początku trwania umowy, tj. jeszcze przed ustanowieniem zmian w 
zakresie  podatku  VAT,  ceny  produktów  będą  sprzedawane  w  wyższych,  mniej  korzystnych  dla 
Zamawiającego, cenach.
Odpowiedź:   Zamawiający przewiduje zmianę stawki VAT.   

* Pytanie nr  90 -  dot. zad. nr 1, poz. 1,2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z siwz, w którym rzep można regulować na 
długości 10cm; fartuchy SA pakowane podwójnie w opakowanie folia/papier i wewnątrz owinięte w 
papier krepowy z dodatkowym ręcznikiem celulozowym do rąk?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 91 -  dot. zad. nr 37, poz. 1 
1. Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  operacji  laparoskopowych  wykonany  z  laminatu 

(PP+PE) o gramaturze min. 60g/m2, skład i wymiary następujące:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 92 -  dot. zad. nr  37, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę TUR o następującym składzie i wymiarach:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 93 -  dot. zad. nr  37, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z siwz o identycznym składzie, lecz różnicy w 
wymiarach dla następujących elementów:

Taśma klejąca włókninowa 9x49cm,
Serweta na stolik Mayo 79x145cm,
Serweta górna przylepna 150x260cm,
4 szt. ręczników do rąk 18x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 94 -  dot. zad. nr  37, poz. 4
Czy Zamawiający  dopuści zestaw uniwersalny 3-warstwowy z dodatkową warstwą chłonną w strefie 
krytycznej i parametrami zgodnymi z siwz, o składzie i wymiarach:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 95  -  dot. zad. nr 17, poz. 1  
Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi 
t.j.  strzykawkami  3  częściowymi,  posiadającymi  kryzę  zabezpieczającą  przy ujściu  luer-lock oraz 
specjalne, poprzeczne wcięcie na tłoku, co umożliwia ich bezpieczną stabilizację w ramieniu pompy, 
tak jak np. renomowanego producenta takich strzykawek firmy Bbraun / Niemcy?
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, strzykawka ma być kompatybilna z pompą   
f. Braun (niskooporowa)

* Pytanie nr 96  -  dot. zad. nr 17, poz. 2  
Czy Zamawiający ma na myśli  strzykawkę 3 częściową do pompy infuzyjnych o pojemności 20ml 
kompatybilną z pompami firmy Braun, wpisaną w instrukcje obsługi w celu pełnej kompatybilności?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ,  strzykawka  ma  być  kompatybilna  z  pompą  
Braun. 

* Pytanie nr 97  -  dot. zad. nr 17, poz. 3 
Czy  Zamawiający  ma  na  myśli  strzykawkę  do  leków  światłoczułych  żółtą  z  igłą  2,0x30mm, 
perfuzyjną  t.j.  posiadającą kryzę  zabezpieczającą przy ujściu luer-lock oraz  specjalne,  poprzeczne 
wcięcie  na  tłoku,  umożliwiające  ich  bezpieczną  stabilizację  w  ramieniu  pompy,  tak  jak  np. 
renomowanego producenta takich strzykawek firmy Bbraun / Niemcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga z igłą. 

* Pytanie nr  98 -  dot. zad. nr  17, poz. 1-3
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych posiadały logo i nazwę 
własną na strzykawce oraz skalowanie, co 1cm na całej długości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych posiadały logo i  
nazwę własną na strzykawce oraz skalowanie, co 1cm na całej długości.

* Pytanie nr 99  -  dot. zad. nr  25, poz. 1 
Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do aspiracji z butelek wyposażony w łącznik ze zintegrowaną 
zastawką oraz wbudowanym filtrem 0,45μm?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma na    myśli przyrządu do aspiracji z butelek  .  

* Pytanie nr 100  -  dot. zad. nr  31, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga rękawic odpornych dla używanych w szpitalu podstawowych substancji 
chemicznych  jak  aldehyd  glutarowy 4% (dezynfekcja)  ,  chlorheksydyna  4% (dezynfekcja  skóry), 
zasada sodowa 40% (np. „Kret”), alkohol etylowy 35%, woda utleniona 4% - z czasem przenikania 
minimum 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż iż rękawice mają spełniać wymogi dotyczące dopuszczenia do 
użytkowania w placówkach medycznych. 

* Pytanie nr 101  -  dot. zad. nr  31, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga  rękawic produkowanych  bez użycia  merkaptobenzotiazoli  (w tym bez 
merkaptobenzotiazoli cynku - ZMBT) oraz oświadczenia producenta o niewykorzystywaniu ZMBT 
przy produkcji rękawic?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż iż rękawice mają spełniać wymogi dotyczące dopuszczenia do 
użytkowania w placówkach medycznych. 

* Pytanie nr 102  -  dot. zad. nr  48, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga zastawki do bezigłowego dostępu żylnego wyposażonej w automatyczne 
zabezpieczenie  przed  cofaniem  się  krwi  do  kaniuli  poprzez  działanie  dodatniego  ciśnienia,  nie 
zawierającej metalowych elementów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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* Pytanie nr 103  -  dot. zad. nr  1, poz. 1-2 
Czy  Zamawiający  wymaga  fartucha,  którego  szwy  łączone  są  ultradźwiękami,  tj.  metodą,  która 
pozwala zminimalizować ryzyko ewentualnych przecieków oraz stanowią barierę przed przenikaniem 
bakterii,  a  tym  samym  zapewniają  bezpieczeństwo  personelu  medycznego  w  warunkach  sali 
operacyjnej znacznie lepiej niż tradycyjne lub klejone szwy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

* Pytanie nr 104  -  dot. zad. nr  4, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o otworze w rozm. 8x6 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 105  -  dot. zad. nr  4, poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 60x50 cm albo 90x75 cm, z 
zachowaniem pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 106  -  dot. zad. nr  11, poz. 1-2 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opakowań  do  sterylizacji  zgodnych  z 
obowiązującymi normami PN EN 868-3 oraz 868-5, których gramatura papieru wynosi 60g/m2, folia 
zgrzewalna w temp. 180-210*C? Pragniemy zauważyć,  że gramaturę 70 g/m2 posiada tylko jedne 
wykonawca, co ogranicza Wykonawców do złożenia oferty konkurencyjnej cenowo. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  107 -  dot. zad. nr  11, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w pozycji 2 w rozmiarze 12,0 cm x 200 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 108  -  dot. zad. nr  11, poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w dwóch ostatnich pozycjach w rozmiarze 
25cm x 6,0cm x 100cm i 30cm x 6,0cm x 100cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 109 -  dot. zad. nr  19, poz. 1 
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  pieluchomajtek  z  dodatkową  warstwę  izolacyjną  z  folii 
poliuretanowej,  o  podwyższonej  chłonności,  przeznaczonych  dla  osób  dorosłych  z  ciężkimi 
problemami urologicznymi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 110  -  dot. zad. nr  19, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek bez elementów lateksowych posiadających dwa elastyczne 
ściągacze taliowe, podwójne elastyczne przylepcorzepy, antybakteryjny superabsorbent, wewnętrzne 
falbanki boczne oraz podwójny indykator wilgotności o obwodzie biodra 100-150 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 111  -  dot. zad. nr  37, poz. 1
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji laparoskopowych o gramaturze  
56g/m2:

serweta z otworem trapez i 
przylepcem 1 L2 300x180

kieszeń na płyny z kształtką 1 30x25
taśma medyczna 1 50x9

serweta na stół instrum. 1  190x150
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serweta na stolik Mayo 1  145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 112  -  dot. zad. nr  37, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do TUR o gramaturze 56g/m2 o składzie: 

serweta z otworem 
elastycznym i ochraniaczem 

na palec
1 L2 240x100

serweta 
przeznaczona pod pośladki 1 L2 90x75

pokrowiec na nogę 2 L2 120x75
taśma medyczna 4 50x9

serweta na stół instrum. 1  190x150
serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 113  -  dot. zad. nr 37, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego obłożenia o gramaturze 56g/m2, o 
następującym składzie: 

serweta z przylepcem 1 L2 240x150

serweta z przylepcem 1 L2 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 L2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1  190x150
serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający     dopuszcza.  

* Pytanie nr  114 -  dot. zad. nr 37, poz. 4
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego obłożenia o gramaturze 73 g/m2, o 
następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 L3 240x150

serweta z przylepcem 1 L3 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 L3 90x75

taśma medyczna 1 Spunlace 50x9
serweta na stół instrum. 1  190x150
serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 4 włók. 
kom. 40x20

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 115  -  dot. zad. nr 45, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga aby długość korcangu wynosiła min. 15 cm? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga.   
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* Pytanie nr 116  -  dot.  treści umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności  na 30 dni od daty prawidłowego jej  
wystawienia? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 

* Pytanie nr 117  -  dot. treści umowy
Czy  Zamawiające  za  dni  robocze  przyjmuje  dni  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni 
ustawowo wolnymi od pracy? 
Odpowiedź:     Zamawiający    za dni robocze przyjmuje dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem   

niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy. 

* Pytanie nr 118  -  dot. § 3 ust. 8 wzoru
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 119  -  dot. § 4 ust. 2 wzoru 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 120  -  dot.  § 7 ust. 3 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Ponadto  strony  mogą  wyjątkowo  zmienić  ceny  również  w  przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w 
przyszłości  decyzji  w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak 
inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, 
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 121  -  dot. § 8 ust. 3 wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „sygnowana nr 
umowy”? 

Numer umowy nie musi  być  zamieszczany na fakturze według przepisu art.  106e ustawy o 
podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie 
przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców 
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korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  numeru  umowy 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a 
tym samym niekorzystnie wpłynąć na cenę oferty.Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania 
proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo 
iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści  umowy jest  silniejsza, powinien on brać pod 
uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny 
tak,  aby  te  interesy  były  jak  najbardziej  zrównoważone”.  Podobne  stanowisko  Krajowa  Izba 
Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 
2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu 
innych orzeczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę    aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa   

„sygnowana nr umowy”? 

* Pytanie nr 122  -  dot. zad. nr 5, poz. 1
 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy czy cztery otwory 
drenujące zwiększające efektywność drenażu, przy balonie 30-50 ml?
Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, przypominając iż wymaga balon 3-5ml i  5-15ml.  

* Pytanie nr 123  -  dot. zad. nr 5, poz. 10
Czy  cewniki  do  karmienia  mają  być  skalowane  co  1  cm,  co  umożliwia  precyzyjną  aplikację  i 
określenie dokładnej głębokości położenia cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga 

* Pytanie nr  124 -  dot. zad. nr 5 , poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, 
cewniki  do karmienia mają  być  bezpiecznie stosowane do 4 tygodni  z potwierdzeniem fabrycznie 
nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający stosuje cewniki jednorazowego użytku. 

* Pytanie nr 125  -  dot. zad. nr 13, poz. 2 i 3
Czy  strzykawki  powinny  być  wpisane  w  menu  wyświetlacza  pomp  infuzyjnych  stosowanych  w 
szpitalu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż strzykawki powinny być wpisane w menu wyświetlacza pomp  
infuzyjnych stosowanych w szpitalu. 

* Pytanie nr  126 -  dot. zad. nr 15, poz.1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy  kaniula do wlewów dożylnych  pakowana była  w 
opakowanie  nierozerwalne,  wodoszczelne,  bez  zawartości  celulozy,  odporne  na  uszkodzenia 
mechaniczne, gwarantujące sterylność produktu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśni  a iż    kaniula do wlewów dożylnych pakowana była w opakowanie   
nierozerwalne,  wodoszczelne,  bez  zawartości  celulozy,  odporne  na  uszkodzenia  mechaniczne,  
gwarantujące sterylność produktu.

* Pytanie nr 127  -  dot. zad. nr 15, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, by  kaniula do wlewów dożylnych sterylna 
posiadała  zarówno  w rozmiarze  0,6  i  0,7  przepływ  13  ml/min,  tak  jak  dotychczas  stosowane  w 
szpitalu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, by kaniula do wlewów dożylnych sterylna posiadała zarówno w 
rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min.
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* Pytanie nr 128  -  dot. zad. nr 15, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  oczekuje,  aby  kaniula  do  wlewów  dożylnych 
wykonana była z PTFE widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących). Pragniemy nadmienić, 
że  diagnozowanie  obecności  ciał  obcych  w  naczyniach  krwionośnych  za  pomocą  aparatu 
ultrasonograficznego  jest  równie  skuteczne  jak  przy  użyciu  aparatu  RTG,  a  jednocześnie  mniej 
szkodliwe dla osoby wykonującej badania, a przede wszystkim dla małych pacjentów pacjenta
Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje,  aby  kaniula  do  wlewów dożylnych  wykonana  była  z  PTFE 
widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących),

* Pytanie nr 129  -  dot. zad. nr 20,  poz.1
Prosimy o sprecyzowanie jaka maksymalna objętość wypełnienia mają posiadać kraniki: 22 czy23 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  nastąpiła  omyłka  w  ilości  wypełnieni.  Max  objętość  
wypełnienia 0,32ml jest dopuszczalna.  

* Pytanie nr 130  -  dot. zad. nr  21. Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszej szczelności z AQL 1,0. 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 131  -  dot. zad. nr 22, poz. 1 
Czy  cewniki  do  odsysania  w  rozmiarze  08-20  mają  posiadać  barwne  i  numeryczne  oznaczenie 
rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż   cewniki do odsysania w rozmiarze 08-20 mają posiadać barwne   
i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na 
opakowaniu.

* Pytanie nr 132  -  dot. zad. nr 22, poz. 1
Czy łączniki do odsysania mają posiadać dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż    łączniki  do  odsysania  mają  posiadać  dwa  otwory  boczne   
naprzeciwległe i jeden centralny.

* Pytanie nr 133  -  dot. zad. nr 22 poz.1
Czy cewniki  powinny posiadać  nadruk  na  opakowaniu  jednostkowym  z  :  rozmiarem ,  długością 
cewnika, nr. katalogowym, nr seryjnym, datą ważności? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia   cewniki powinny posiadać nadruk na opakowaniu jednostkowym   
z : rozmiarem , długością cewnika, nr. katalogowym, nr seryjnym, datą ważności. 

* Pytanie nr  134 -  dot. zad. nr 25
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy sterylny zestaw przelewowy ma umożliwiać mieszanie 
leków z 2 fiolek przed ich podaniem.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia i  ż    zestaw przelewowy nie  ma umożliwiać mieszania.  

* Pytanie nr  135 -  dot. zad. nr 30, poz.3
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał cewnik poliuretanowy JJ z linią pozycyjną i 
skalowaniem co 1cm co znacznie ułatwia zakładanie cewnika?
Czy Zamawiający dopuszcza cewniki w rozmiarach : 3F , 4F , 4,8F, 6F ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr  136 -  dot. zad. nr 31.
W związku z  jasno wykazanym  bezpośrednim powiązaniem wzrostu  ilości  zakażeń szpitalnych  z 
uszkodzeniami skóry w wyniku stosowania środków dezynfekcyjnych, mydeł i zwykłych rękawic oraz 
zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, takich jak WHO, CDC czy DGHM, zwracamy się do 
Zamawiającego  z  pytaniem czy  celem zmniejszenia  liczby  zakażeń  w swojej  jednostce  oczekuje 
rękawic  posiadających  w  wewnętrznej  warstwie  substancje  o  naukowo  udowodnionym  działaniu 
łagodząco-regenerującym skórę dłoni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 137  -  dot. zad. nr 32.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o grubościach: na palcu maks.0,32 
mm, na dłoni 0,30mm i na mankiecie 0,27 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  138 -  dot. zad. nr 37, pozycja 1 .
Prosimy  Zamawiającego o  dopuszczenie  zestawu  serwet  do  laparoskopii  wykonanych  z  laminatu 
trójwarstwowego o gramaturze powyżej 60 g/m2  w składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 
1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 
1 x serweta do laparoskopii  196/269x304 cm z obłożeniem ramion stołu,  z  przylepnym otworem 
brzusznym 25x28 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami,posiadająca 8 
uchwytów do mocowania przewodów typu rzep 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  139 -  dot. zad. nr 37, pozycja 2.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do TUR w rozmiarze  79/145x294 cm, spełniającej 
pozostałe parametry zawarte w SIWZ. 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 140  -  dot. zad. nr 37, pozycja 3.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet  uniwersalnych  wykonanych  z repelentnej 
wielowarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny 
i laminatu w składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm 
1 x serweta na stolik Mayo minimum 75x141 cm 
2 x serweta boczna 75x93 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna 
1 x serweta dolna 175x183 cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna, posiadająca1 uchwyt na 
przewody typu rzep 
1 x serweta górna 152x250 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna, posiadająca  1 uchwyt na 
przewody typu rzep 
4 x ręczniki do rąk 34x36 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  141 -  dot. zad. nr 37, pozycja nr 4
Prosimy o dopuszczenie sterylnego obłożenia uniwersalnego do długich zabiegów o gramaturze 66g 
posiadającego 3 naklejki do dokumentacji pacjenta o składzie niewiele różniącym się od opisanego tj;
-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm 
-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna
-1 x serweta  160x260 cm, przylepna
-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm 
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
-niesterylna  serweta  chłonna  na  stół  operacyjny  pozostająca  sucha  po  zaabsorbowaniu  płynów, 
rozmiar min; 220x100( pakowana oddzielnie)
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 142  -  dot. zad. nr 41 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  cewnika urologicznego,  silikonowego,  z  balonem 50ml  i 
ściętym końcem Couvelaire.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  143 -  dot. zad. nr 41 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętle  ( typ 
Pig-Tail) z końcówką zaobloną i trokarem rozrywanym , rozmiar CH 10-14, balon 5-15 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 144  -  dot. zad. nr  1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga fartucha ze wzmocnieniami w części przedniej i w rękawach?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha bez wzmocnień.

* Pytanie nr 145  -  dot. zad. nr 1, poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS 
o gramaturze 40 g/m2, z rękawami zszytymi metodą ultradźwiękową, z rzepem o długości 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 146 -  dot. zad. nr 1, poz. 1 
Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny o odporności na penetracje płynów 36,5 cm H20? 
Odpowiedź:    Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 147  -  dot. zad. nr 1, poz. 1,2 
Czy  można  zaoferować  podwójne  pakowanie  fartuchów  (  papier  krepowy,  torebka  papierowo- 
foliowa) ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 148  -  dot. zad. nr 1, poz. 2 
Czy można zaoferować fartuch ze wzmocnieniami z włókniny PP+ folii PE ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 149  -  dot. zad. nr 4, poz. 6 
Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75 x 90 z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy  7 
cm? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  150 -  dot. zad. nr 19, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dużych w rozmiarze L o obwodzie 
pasa 120-150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 151  -  dot. zad. nr 37, poz. 1
Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 152  -  dot. zad. nr 37, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm, serwetę do 
laparoskopii  o  wym.  250 x  310 cm z  otworem przylepnym  28 x  32  cm z  torbami  na  narzędzia 
chirurgiczne, o gramaturze 55 g/m2 oraz uchwyty typu rzep pakowane osobno? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 153  -  dot. zad. nr 37, poz. 2 
Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

 z uchwytami typu rzep pakowanymi osobno?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 154  -  dot. zad. nr  37, poz. 3 
Czy można zaoferować obłożenie uniwersalne wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 
55 g/m2 oraz następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 155  -  dot. zad. nr 37, poz. 4 
  Czy można  zaoferować  zestaw wykonany  z  trójwarstwowego  laminatu  o  gramaturze  74  g/m2, 
wytrzymałości na mokro i sucho odpowiednio >100 kPa  oraz  >125 kPa, o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm - opakowanie zestawu
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta Comfort 150 x 240 cm
1 x serweta Comfort 200 x 200 cm
2 x serweta Comfort 75 x 90 cm
4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
1 x serweta chłonna na stół wzmocniona 200 x 150 cm- gramatura 55 g/m2 zew wzmocnieniami 110 
g/m2 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 156  -  dot. zad. nr  45, poz. 1
Czy można zaoferować zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego o składzie:

6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka o gramaturze 30 g/m2 
 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
Opakowanie
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 157  -  dot. umowy § 7 pkt. 3.
Prosimy o modyfikacje zapisów umowy w następujący sposób: 

Ceny brutto w okresie ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku 
udokumentowanej zmiany cen urzędowych lub podatku VAT, natomiast ceny netto pozostają bez 
zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 158  -  dot. wzoru umowy
Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający dokona  modyfikacji  postanowień  projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §3 ust. 2 obniży wysokość kar umownych z 2% na 1% oraz doda 
zapis: jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 159  -  dot. § 8 ust. 2 wzoru umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający    podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 160  -  dot. projektu umowy
Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien  obciążać 
nabywcę  (odbiorcę)  towarów,  nie  zaś  Wykonawcę  (dostawcę)  -  celem  uniknięcia  konieczności 
wprowadzania  zmian  do  treści  umowy w przypadku  urzędowej  zmiany stawki  VAT  Zamawiający 
dopuszcza  zmianę  projektu  Umowy  poprzez  umieszczenie  zapisu:  „  W  razie  zmiany  wysokości 
obowiązujących  stawek  VAT  dotyczących  przedmiotu  umowy,  w  okresie  obowiązywania  umowy, 
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia  uwzględniającego aktualną (zmienioną) 
wysokość stawek VAT." 
       Wykonawca  wskazuje,  iż  długotrwały  okres  obowiązywania  umowy  zawartej  w  wyniku 
udzielenia  przedmiotowego  zamówienia,  czyni  Umowę  szczególnie  podatną  na  oddziaływania 
czynników cenotwórczych.
       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje 
zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena 
stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest  obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę.
       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na 
poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt,  iż zmiany stawek 
VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu 
aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny 
skutkującej odrzuceniem oferty).
       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi  skutkami zmiany stawek VAT stanowi  nieuprawnione 
obniżenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  naruszając  zasadę  równowagi  ekonomicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do  oferty, co stoi w 
sprzeczności z prawem zamówień publicznych.
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Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zmianę stawki VAT zgodnie z zapisami SIWZ – wzór umowy. 

* Pytanie nr  161 -  dot. §3 ust. 1  wzoru umowy
Prosimy o zmianę §3 ust.1 i 12 wzoru umowy na następujący:
Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z jego winy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

* Pytanie nr 162  -  dot. §3 ust. 12 wzoru umowy
W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8) Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 163  -  dot.  §7 ust.3 wzoru umowy
Wnosimy o zmianę treści ww. zapisu na następujący:
  „3. Ceny w okresie ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej 
zmiany cen urzędowych lub podatku VAT. W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota 
podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiany te jako obowiązujące z 
mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego 
aktu prawnego. ”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 164  -  dot.  §10 ust.2 wzoru umowy
Wnosimy o wykreślenie zapisu: Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z 
tytułu  wprowadzenia  do  obrotu  towaru  nie  spełniającego  wymogów  określonych 
obowiązującymi przepisami i normami ponosi Wykonawca".
Istniejący zapis jest sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
jako taki musi zostać usunięty lub zmodyfikowany, gdyż  zbyt szeroko rozbudowuje on 
odpowiedzialność Wykonawcy.  Proponowaną treścią wzoru umowy Zamawiający stara 
się  kreować  stosunki  prawne,  których  zgodnie  z  prawem  nie  może  modyfikować. 
Zamawiający nie wziął bowiem pod uwagę, że przedmiotem umowy są wyroby medyczne 
w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., w odniesieniu do 
których  powstaje  bardzo  istotna  kwestia  odpowiedzialności  za  incydenty  medyczne. 
Uregulowania dotyczące tej odpowiedzialności stanowią w prawie polskim lex specialis w 
stosunku do uregulowań zawartych w k.c., a tym samym mają prymat nad tymi normami.
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed 
jego  wprowadzeniem do  obrotu  oraz  za  wprowadzenie  wyrobu  do  obrotu  odpowiada 
wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie 
członkowskim,  odpowiedzialność  tę  ponosi  autoryzowany  przedstawiciel  dla  tego 
wyrobu.”  Ewentualna  odpowiedzialność  innych  podmiotów  może  więc  funkcjonować 
jedynie  na  zasadzie  subsydiarności.  Z  powyższego  wynika  wiec  tym  samym,  że 
zasadniczą  odpowiedzialność  za  incydenty  medyczne  nadal  pod  rządami  tej  ustawy 
ponosi wytwórca.
Biorąc pod uwagę, ze Wykonawca biorący udział w postępowaniu i zawierający umowę o udzielenie 
zamówienia  publicznego  może  być  podmiotem  w  żaden  sposób  nie  związanym  z  wytwórcą 
oferowanych przez siebie wyrobów, to ww. zapis  należy uznać za całkowicie sprzeczny z zasadami 
ujętymi  w  ustawie  o  wyrobach  medycznych  a  tym samym nieważny z  uwagi  na  fakt,  ze  samo 
wprowadzenie  go  do  umowy nie  wyłącza  odpowiedzialności  wytwórcy  na  zasadach  ogólnych  - 
wnosimy o usunięcie spornego postanowienia ze wzoru umowy, gdyż  zgodnie z art. 58 [Bezprawność 
czynności] § 1. kc - czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 165  -  dot. zad. nr 1 poz. 1-2
Prosimy o dopuszczenie fartuchów: zapięcie – rzep min. 10cm, rękawy fartucha zgrzewane UH.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 166  -  dot. zad. nr 1 poz. 2
Prosimy Zamawiającego na dopuszczenie fartuchów ze wzmocnieniami z folii PE + PP.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 167  -  dot. zad. nr  4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 50x60cm, z przylepnym otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  168 -  dot. zad. nr  21 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL= 1.0.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 169  -  dot. zad. nr 21 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni moletowanej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  170 -  dot. zad. nr 21 poz. 3
Proszę  o  wyjaśnienie,  jakie  unikalne  cechy użytkowe posiada  rękawica  z  warstwą  polimerową o 
strukturze sieci, w jaki unikalny sposób wpływa na komfort użytkownika rękawic i jakie rozwiązania 
równoważne w związku z tym Zamawiający dopuszcza. Nowoczesna technologia produkcji rękawic 
pozwala  osiągnąć  identyczne  walory  użytkowe  przy  zastosowaniu  innych  metod.   Rękawice 
znajdujące się w naszej ofercie posiadają  wewnętrzną warstwę powlekaną poliuretanem i silikonem, 
która umożliwia zakładanie rękawic nawet na mokrą dłoń. Wnioskuję  o odstąpienie od powyższego 
wymogu
Odpowiedź:    Zamawiający  dopuszcza  rękawice    posiadające  wewnętrzną  warstwę   
powlekaną poliuretanem i silikonem.
.
* Pytanie nr  171 -  dot. zad. nr 21 poz. 4
Proszę  o odstąpienie  od wymogu zaoferowania  rękawic z  rolowanym mankietem z podłużnymi  i 
poprzecznymi  wzmocnieniami  oraz  zgodę  na  zaoferowanie  rękawic  z  mocnym  rolowanym 
mankietem. Powyższy wymóg wskazuje na konkretnego producenta oraz produkt i jako taki utrudnia 
uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 172  -  dot. zad. nr  21 poz. 3,4
Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawic w opakowaniach próżniowych i  wyjaśnienie, 
dlaczego  ww. pozycjach Zamawiający wymaga tego typu opakowań podczas gdy w pozycji 1, które 
również dotyczą rękawic jałowych chirurgicznych takiego wymogu nie stawia. Opakowania foliowe, 
które  pragniemy  zaoferować  są  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi 
opakowań wyrobów sterylnych i gwarantują zachowanie jałowości rękawic do momentu otwarcia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 173  -  dot. zad. nr 21 poz. 4
Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawicy lateksowej z warstwą wewnętrzną powlekaną 
poliuretanem i nawilżaczem HydraSoft spełniającej pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr174  -  dot. zad. nr 36
Prosimy  o  dopuszczenie  w miejsce  pierwotnych  parametrów protez  o  średnicy  5mm lub  protezy 
temperowanej o średnicy 4/6mm.    
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 175  -  dot. zad. nr 11, poz. 1.2
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 12cm x 
200m? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 176 -  dot. zad. nr 11, poz. 1.3
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 20cm x 5cm x 100m Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 
20cm x 5,5cm x 100m?  
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 177 -  dot. zad. nr 11, poz. 2.5  
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6,5cm x 100m Zamawiający dopuści rękawa w rozmiarze 
30cm x 8cm x 100m?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  178 -   dotyczy SIWZ
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  na  fakturze  dostarczanej  wraz  z  zamówionym  towarem, 
znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

* Pytanie nr  179 -  dotyczy SIWZ
Czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  zezwolenia  na  prowadzenie  hurtowni 
farmaceutycznej,  które  nakłada  obowiązek  na  wykonawcę  powiadamiania  zamawiającego  o 
wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?  
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza ale nie wymaga.

* Pytanie nr 180 - dotyczy SIWZ
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  dostawy  towaru  do  siedziby  Zamawiającego  odbywały  się 
odpowiednimi  środkami  transportu,  czyli  autami  wyposażonymi  w  zabudowy typu  „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza ale nie wymaga.

 * Pytanie nr 181  -  dotyczy SIWZ
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  cen  jednostkowych  podczas  trwania  umowy  ze 
względu  na  udokumentowaną  zmianę  cen  u  producenta?  Wprowadzenie  takiej  zmiany  będzie 
możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 182  -  dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej  planowaną 
zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  183 -  dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia o posiadaniu odpowiednich 
dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  z  deklaracją,  iż  Wykonawca  przedstawi  je  na  każde 
żądanie Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr  184 -  dot. zad. nr   2, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 185  -  dot. zad. nr 5, poz. 1 (cewniki ch12-ch24)
Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr  186 -  dot. zad. nr  12, poz. 1-2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 12, w pozycji nr 1 i 2, wymaga aby przyrządy do przetoczeń płynów 
infuzyjnych  i  przetaczania  krwi,  były  w  całości  pozbawione  szkodliwych  ftalanów DEHP,  które 
zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie i płucach oraz są 
podejrzewane  o  działanie  rakotwórcze,  co  będzie  potwierdzone  dołączoną  do  oferty  ,,kartą 
charakterystyki  bezpieczeństwa  produktu  chemicznego  ‘’  producenta  o  zastosowanym 
plastyfikatorze .W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć 
działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę 
stanowisko  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  zastosowania  polichlorku  winylu  w  produkcji  wyrobów 
medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na 
celu  modyfikację  składu  wyrobów z  PCV,  szczególnie  pod kątem zastępowania  ftalanów innymi 
wypełniaczami,  nietoksycznymi  i  wykazującymi  podatność  na  degradację”.  „Karta”  ta  jest 
wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym 
również  plastyfikatora.  Takie  wymaganie  w  naszej  opinii  byłoby  najbardziej  sprawiedliwe  i 
najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  ale   dopuszcza.  Wymagania  określono  w  specyfikacji,  
dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami. 

* Pytanie nr  187 -  dot. zad. nr  12, poz. 1-2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w pozycji nr 1 i 2, oczekuje aby przyrządy zgodnie z Farmakopeą 
Polską,  były  identyfikowalne,  tzn.  posiadały  informację  o  producencie,  trwale  zamieszczoną 
bezpośrednio na przyrządzie, co ułatwia identyfikację w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne nie 
jest już dostępne.
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  ale   dopuszcza.  Wymagania  określono  w  specyfikacji,  
dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami. 

* Pytanie nr  188 -  dot. zad. nr 12, poz. 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w pozycji nr 3 dopuści przyrządy z regulatorem przepływu do 
min. 250 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  189 -  dot. zad. nr 13, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawek o pojemności 50 ml, ze skalą rozszerzoną do 
60 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 190 -  dot. zad. nr  48
Czy Zamawiający w zadaniu nr 48, wymaga aby bezigłowy, zamknięty system dostępu naczyniowego 
zapobiegał cofaniu się krwi do światła kaniuli w momencie odłączenia strzykawki lub przyrządu
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

UWAGA:

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

ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 Z poważaniem 
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