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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2015 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 3
Czy Zamawiający dopuści  w poz.  1  cewnik Folley j.u.  jałowy CH12-CH24 silikonowy z 
balonem 5-10ml i rozmiar CH 26-CH30 z balonem 10-30ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy 

* Pytanie nr 2 -  dot. zad. nr 4
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  przedłużaczy  do  pomp  infuzyjnych  pozbawionych 
flanów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 3 -  dot. zad. nr 10
1.   Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 1,2 przyrządów z komorą wolna od PCV, w 
całości pozbawione ftalanów.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.    Czy Zamawiający  będzie  wymagał  w poz.  1,2  aby przyrządy  posiadały  wytłoczone 
bezpośrednio na przyrządzie nazwę lub logo producenta, co daje pełną identyfikację produktu 
w przypadku gdy opakowanie jednostkowe nie jest już dostępne?    
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

3.   Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 1,3 aby przyrządy posiadały zacisk rolkowy 
wyposażony  e  dodatkowy  otwór  dający  możliwość  zabezpieczenia  igły  biorczej  po 
wykonanej procedurze i możliwość utylizacji przyrządu w opakowaniu miękkich?    
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 4 -  dot. zad. nr 13
1.   Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych 50 (60)ml luer lock 
firmy Braun
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 60ml, wymaga 50ml zgodnie z SIWZ.
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2.   Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych 20ml luer lock 
firmy Braun
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

3.   Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 strzykawkę perfuzyjną luer lock do pomp 50ml z igłą 
2,0 x 30mm do leków światłoczułych bursztynowa firmy Braun. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 27
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  nitrylowe  pakowane  po  100szt  z  odpowiednim 
przeliczeniem w formularzu cenowy (czyli 18 000 op).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 6 -  dot. zad. nr 58, poz. 1,2
1.   Prosimy o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2.   Prosimy o dopuszczenie łyżek światowych, pakowanych indywidualnie, kompatybilnych 
pakowanych indywidualnie z rękojeściami „green system”, zgodnych z normą ISO 7376.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 7 -  dot. zad. nr 9, poz. 1
Czy w miejsce rękawa o szerokości 12,5cm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 12 lub 
15cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość 12cm. 

* Pytanie nr 8 -  dot. zad. nr 9, poz. 2
Czy w miejsce  rękawa w rozmiarze  25x6,5cm Zamawiający  dopuści  rękaw w rozmiarze 
25x6cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 9 -  dot. zad. nr 9, poz. 2
Czy w miejsce  rękawa w rozmiarze  30x6,5cm Zamawiający  dopuści  rękaw w rozmiarze 
30x6cm?       
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 10  -  dot. zad. nr 9
Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których papier ma gramaturę 60g/m2 a folia zgrzewalna 
jest w temp. 160-190OC? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 11 -  dot. zad. nr 9
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawy  i  niezwilżalności  wodą  35s  i  wytrzymałości  folii  na 
rozdarcia 51,1N/15mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 12 -  dot. zad. nr 15
Czy  Zamawiający  wymaga  pieluchomajtek  posiadających  osłonki  boczne  wzdłuż  wkładu 
chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 13 -  dot. zad. nr 22
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH oraz IMiD na pieluszki dla 
dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga odpowiednich dokumentów potwierdzających  iż wyrób 
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci. 

* Pytanie nr 14 -  dot. zad. nr 27
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 
Zamawianych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza rękawice pakowane po 100sztuk z jednoczesnym przeli-
czeniem Zamawianych opakowań.

* Pytanie nr 15 -  dot. zapisów umowy
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  3  ust.  8  wzoru  umowy  zostało  dodane  zdanie  o 
następującej (lub podobnej) treści:  „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie  
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 16 -  dot. zapisów 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”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 17 -  dot. zapisów 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 przekraczalnej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub UDS 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”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 18 -  dot. zad. nr 1, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  w  tej  pozycji  zgłębnik  żołądkowy  o  długości  800  mm  lub 
1250mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 19  -  dot. zad. nr 1, poz. 1
Prosimy  podać  jakie  jest  zapotrzebowanie  Zamawiającego  na  poszczególne  rozmiary 
zgłębników  żołądkowych  w  przedziale  od  Ch22  do  Ch32,  ze  względu  na  różne  ceny 
zgłębników w zależności od rozmiaru.
Odpowiedź: Zapotrzebowanie Zamawiającego :
rozmiar w przedziale od 22-24 po 25%, w przedziale od 26-32 po 10%, są to ilości orienta-
cyjne. 

* Pytanie nr 20 -  dot. zad. nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zgłębnik dwunastniczy o długości 1250mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 21 -  dot. zad. nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 22 -  dot. zad. nr 1, poz. 4
Czy Zamawiający  dopuści  wycenę  kieliszków plastikowych  w op.=75szt.  z  odpowiednim 
przeliczeniem tj. 4000 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 23 -  dot. zad. nr 5, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych czy dwuczęściowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych.

* Pytanie nr 24 -  dot. zad. nr 5, poz. 3
Czy Zamawiający ma na myśli  zestaw do lewatywy zakończony  kanką z jednym otworem 
centralnym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kilka otworów.

* Pytanie nr 25 -  dot. zad. nr 4, poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  w  tej  pozycji  przedłużacz  do  pomp  infuzyjnych  bursztynowy 
150cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 26 -  dot. zad. nr 10, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający oczekuje  przyrządów z przeźroczystą, elastyczną komorą kroplową wolną  
od PCV?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

* Pytanie nr 27 -  dot. zad. nr 12, poz. 1e
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji kaniule do wlewów dożylnych pomarańczową w 
rozmiarze 2,2 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 28 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  kaniule  wykonane  były  z  teflonu  FEP  (fluoroetylen 
propylen)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

* Pytanie nr 29 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  kaniule  posiadały  zastawkę  hamującą  wypływ  krwi  poza 
kaniulę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 

* Pytanie nr 30 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały min. 3 paski kontrastujące w RTG?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 31  -  dot. zad. nr 19, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren do podawania tlenu przez nos o długości 2,0 – 
2,2 mb?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 32 -  dot. zad. nr 19, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie 
czysty?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 33 -  dot. zad. nr 34
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zadaniu 24 cewnik permanentny II  o 
dostępnych długościach 19, 23, 27, 31, 35cm; pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 34 -  dot. zad. nr 56
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  zadaniu  56  cewnik  dializacyjny  o 
dostępnym  rozmiarze14,5F:  o  dostępnych  długościach  19,  23,  27,31,  35cm;  pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  35 -  dot. SIWZ
 Zwracamy się z prośbą  o modyfikację zapisu w SIWZ i dopuszczenie zmiany ceny brutto w 
przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 
23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen 
brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca 
będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z 
góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć 
ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei 
niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości 
przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania 
umowy przetargowej.
Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten 
powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem 
uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej 
zmiany stawki VAT.
Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione 
obniżenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  naruszając  zasadę  równowagi 
ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Odpowiedź: Zmiana stawki VAT została przewidziana we wzorze umowy.

* Pytanie nr  36 -  dot. terminu płatności 
 Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.
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 ). 
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* Pytanie nr 37   -  dot. zapisu umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy  
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 15 dni  
roboczych. Po upływie wyżej określonego 15 dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu 
towaru tej samej ilości i   tego   samego   gatunku   obciążając   Wykonawcę   różnicą 
kosztów.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 38 -  dot. zapisu umowy 
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy 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 10 dni od zawiadomienia.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  39 -  dot. próbek 
Prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej, pokazowej z możliwością odbioru po 
zakończeniu postępowania, dotyczy pakietu nr  23.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek sterylnych. 

* Pytanie nr 40 -  dot. próbek
Prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej, pokazowej z możliwością odbioru po 
zakończeniu postępowania, dotyczy pakietu nr  24.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek sterylnych.

* Pytanie nr 41 -  dot. próbek 
Prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej, pokazowej z możliwością odbioru po 
zakończeniu postępowania, dotyczy pakietu nr  46.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek sterylnych.

* Pytanie nr 42 -  dot. próbek
Prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej, pokazowej z możliwością odbioru po 
zakończeniu postępowania, dotyczy pakietu nr  56.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek sterylnych. 

* Pytanie nr 43 -  dot. zad. nr 24
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 nr 44  -  dot. zad. nr 26, poz. 2
Czy Zamawiający  zgodzi się na wyłącznie pozycji  2 do osobnego pakietu  co pozwoliłoby 
nam na złożenie  atrakcyjnej oferty  na wysokiej jakości produkt europejskiego producenta ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 45 -  dot. zad. nr 37, poz. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik) 
12-14Fr  o poniższych parametrach- Zestaw:
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- Rozszczepialna kaniula ze specjalnym szlifem (dł. 12 cm)
- Zatyczka 
- Cewnik Foley’a z silikonu ze zintegrowanym balonem - PROSIL:

1. Optymalnie dopasowane światło kaniuli do średnicy cewnika 

2. Krótkie, atraumatyczne zakończenie cewnika widoczne w promieniach RTG

3. Transparentny cewnik z linią kontrastującą w promieniach RTG

4. Miękki balon  5cm

5. 2 oczka

6. 41 cm długości  ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 46 -  dot. zad. nr 49
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:
Zestawu do nefrotomii w składzie:
*cewnik  typu pigtail 8F z łącznikiem do worka na mocz
*igła wprowadzająca dwuczęściowa 17,5Ga x 18,5 cm
*prowadnik Lunderquistea J  0,035” x 90cm
*rozszerzadło 7Ch
*rozszerzadło 9Ch z rozrywalną koszulką 
*dysk do mocowania cewnika do skóry
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 47 -  dot. zad. nr 56
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu który aktualnie zamawiający używa:
Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, 

cewnik  z  miękką  atraumatyczną  końcówką,  cewnik  posiada  otwory  boczne  umieszczone  w 

pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia,  ramiona 

cewnika  z  wbudowanymi  zastawkami  hemostatycznymi  i  uniwersalnymi  zakończeniami  typu 

luer lock , cewnik skalowany co 1cm , nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, w rozmiarze 

12Fr jednej długości 25cm, ale oferujący możliwość aplikacji w naczyniu w zakresie 15cm-25cm 

. Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* mandryn 

usztywniający cewnik przy aplikacji oraz wprowadzenia prowadnika, *igła 18g x 7cm z portem 

bocznym/ zastawka , *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J ,* 2 

rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, * strzykawka 5ml, * skalpel 

11,* plaster z rzepem do zamocowania bezszwowego cewnika, *  2 opatrunki w formie plastra 

*naklejka identyfikacyjna pacjenta. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu 

zestawu na opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 48 -  dot. zad. nr 9, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 12cm w miejsce rękawa 12,5cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 49 -  dot. zad. nr 9, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 7,5cm x 3cm x 100m w miejsce 
rękawa 7,5cmx2,5cmx100m.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 50 -  dot. zad. nr 9, poz. 2
Czy  Zamawiający  dopuści  rękaw  w  rozmiarze  25cm  x  6cm  x  100m  w  miejsce  rękawa 
25cmx6,5cmx100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 51 -  dot. zad. nr 9, poz. 2
Prosimy  o  dopuszczenie  rękawa  w  rozmiarze  30cm  x  6cm  x  100m  w  miejsce  rękawa 
30cmx6,5cmx100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 52 -  dot. zad. nr 9, poz. 1 i 2
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  kolor  wskaźników  przez  i  po  sterylizacji  był  określony 
bezpośrednio na rękawie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 53 -  dot. zad. nr 9
Prosimy o dopuszczenie hydrofobowości wynoszącej 33s. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 54 -  dot. zad. nr 27 i 28
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice pakowane po 100szt z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 55 -  dot. zapisów umowy:
Prosimy  o  modyfikację  zapisu  projektu  umowy dotyczącego  kar  umownych  poprzez  ich 
zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 3 pkt. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary 
umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność 
niewspółmiernie  wysoką  do  ewentualnych  naruszeń.  Ponadto,  w  przypadku  obniżenia 
wysokości  kar  umownych  interes  Zamawiającego  nie  zostanie  zagrożony,  ponieważ  ma 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 56 -  dot. zapisów umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 poprzez dodanie do niego następującego zwrotu: "W 
takim  przypadku  zmianie  ulegnie  cena  brutto,  cena  netto  pozostanie  bez  zmian.  Zmiana 
nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 57 -  dot. zad. nr 14 - 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 wymaga wycięcia. .

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. 
Dopuszcza wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.
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* Pytanie nr 58 -  dot. zad. nr  27 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniach a’ 100 szt. z przeliczeniem 
ilości do 18 000 op. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr  59 -  dot. zad. nr SIWZ XII pkt. 2.5) 
Czy Zamawiający dopuści  oświadczanie o posiadaniu dokumentów wraz ze zobowiązaniem 
dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  60 -  dot. wzoru umowy § 6
Zwracamy się o doprecyzowanie miejsca dostawy: poziom, piętro, czy możliwa jest dostawa 
na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta - burta. 
Odpowiedź: Miejsce dostawy – parter. Możliwa dostawa na paletach.

* Pytanie nr  61 -  dot. wzór 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 62 - dotyczy zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a 100 szt.  z odpowiednim przelicze-
niem ilości? Rękawice w op. a 200 szt. zużywają się w takim samym czasie jak op. a 100 szt. 
(większe zużycie rękawic i szybsze wyczerpanie ilości przetargowych). W przypadku op. a 
200  szt. występuje większa możliwość skażenia rękawic w trakcie użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie nr 63 - dotyczy zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę 
notyfikującą? Wymóg posiadania takiego certyfikatu dotyczy rękawic sterylnych. Jednostka 
notyfikowana nie bierze udziału w ocenie zgodności dla wyrobów medycznych klasy I zgod-
nie z 93/42 EEC.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 64 - dotyczy zad. nr 28 - rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a 100 szt.  z odpowiednim przelicze-
niem ilości? Rękawice w op. a 200 szt. zużywają się w takim samym czasie jak op. a 100 szt. 
(większe zużycie rękawic i szybsze wyczerpanie ilości przetargowych). W przypadku op. a 
200  szt. występuje większa możliwość skażenia rękawic w trakcie użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*  Pytanie nr 65 - dotyczy zad. nr 28 - rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę 
notyfikującą? Wymóg posiadania takiego certyfikatu dotyczy rękawic sterylnych. Jednostka 
notyfikowana nie bierze udziału w ocenie zgodności dla wyrobów medycznych klasy I zgod-
nie z 93/42 EEC.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

*  Pytanie nr 66 – dot. zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych  nitrylowych  podwójnie  zarejestrowa-
nych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III? Pragniemy nadmienić iż 
podwójne  oznakowanie  umożliwia  legalne  stosowanie  rękawic  medycznych  w zastosowa-
niach nie związanych z kontaktem z pacjentem, ale związanych z koniecznością ochrony per-
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sonelu przed zagrożeniami biologicznymi (kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta) i 
chemicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*  Pytanie nr 67 – dot. zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający wymaga rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością i załączenia do 
oferty certyfikatu jednostki niezależnej potwierdzającego wyżej wymieniony parametr? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

*  Pytanie nr 68 – dot. zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający wymaga rękawic przebadanych na przenikanie związków chemicznych wg 
EN 374 w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 30 minut? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

*  Pytanie nr 69 – dot. zad. nr 27 - rękawice nitrylowe
Czy Zamawiający, aby zagwarantować lepszą wytrzymałość rękawic wymaga, aby siła zry-
wania przed starzeniem potwierdzona badaniami producenta z kraju pochodzenia nie starszy-
mi niż z 2014r. wynosiła min. 7,0N? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

* Pytanie nr 70 -  dot. zad. nr 14, poz. 3
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  EKG  do  monitorowania  24h  dla  noworodków  była 
wyposażona z kabelek o długości 45-50cm zakończony złączem 1,5mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 71 -  dot. zad. nr 41
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania w zadaniu nr 41 pozycja  1 zestawów 
PEG 20 i 24Fr oprócz zestawu 18Fr z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów 
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy 20 i 24Fr.

* Pytanie nr 72 -  dot. zad. nr 23
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 23 cewników permanentnych o średnicy 
15.5F
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu długości. 

* Pytanie nr 73 -  dot. zad. nr 24
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 24 cewników permanentnych o średnicy 
15.5F długość 24 i 28cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 74 -  dot. zad. nr 56
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 56 cewników do dializ w dostępnych trzech 
długościach 15, 20 i 24 cm do wyboru przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 75 -  dot. zad. nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w opakowaniach po 
100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  76 -  dot. zad. nr 26 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pozycję 1 i 2 Zadania 26 osobno.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 77 -  dot. zad. nr 41, poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji  1 Zadania 41 dopuści zaoferowanie zestawu do przezskórnej 
gastrostomii w rozmiarach 20F i 24F, zestaw bez pętli do przeciągania i kompletu gazików, 
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 78 -  dot. zad. nr 41, poz. 3
Czy Zamawiający w pozycji  3 Zadania 41 dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania 
żylaków  przełyku  zawierającego  6  podwiązek  z  materiału  hypoalergicznego,  głowica 
wyposażona w nylonową prowadnicę,  przystosowanego do współpracy z  endoskopem 9,5 
mm – 11,5 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 79 -  dot. zad. nr 41, poz. 6
Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 41 dopuści zaoferowanie zestawu do protezowania 
dróg żółciowych z protezą bez nici, z możliwością korekty położenia w przód, dł. protezy 
5cm, 7 cm, 9 cm i 12 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 80 -  dot. zad. nr 41, poz.7
Czy Zamawiający w pozycji  7 Zadania 41 dopuści zaoferowanie prowadnika z końcówką 
roboczą o długości 7 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 81  -  dot. zad. nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy o długości 121cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 82 -  dot. zad. nr 1, poz. 4
Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowanie  handlowe  a’75sztuk,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 83 -  dot. zad. nr 3, poz. 1a
Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley Ch 6 z balonem 3ml i Ch 8-10 z balonem 3-5ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy. 

* Pytanie nr 84 -  dot. zad. nr 3, poz. 1b
Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley Ch 12-24 z balonem 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik silikonowany  Ch 12-18 z balonem 5-10ml, nato-
miast cewnik Ch 20-24 wymaga  z balonem jak w SIWZ (5-15ml).

* Pytanie nr 85 -  dot. zad. nr 4, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp bursztynowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 86 -  dot. zad. nr 10, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści  przyrząd  do precyzyjnego podawania płynów z regulatorem w 
zakresie 5-250ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 87 -  dot. zad. nr 17, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane o poziomie protein <150µg/g, 
AQL 1,0?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 88 -  dot. zad. nr 17, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  chirurgiczne  pudrowane  o  poziomie  protein 
<100µg/dm2, AQL 1,0?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 89 -  dot. zad. nr 17, poz. 3
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 przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w 
SIWZ.

* Pytanie nr 90 -  dot. zad. nr 17, poz. 3,4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były próżniowo pakowane?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 91 -  dot. zad. nr 17, poz. 4
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 podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 92 -  dot. zad. nr 20,poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dreny typu Redon bez drenu łączącego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 93 -  dot. zad. nr 20, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mieszek do drenażu ran o pojemności 250ml z drenem łączącym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 94 -  dot. zad. nr 20, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mieszek do drenażu ran o pojemności 500ml z drenem łączącym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 95 -  dot. zad. nr 25
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki Sengstakena-Blakemora dostępne w rozmiarach Ch 16-
20?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga Ch 14-21.

* Pytanie nr 96 -  dot. zad. nr 27
Czy Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych zarejestrowanych, jako środek ochrony 
osobistej kat. III?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje  rękawic nitrylowych zarejestrowanych jako wyrób me-
dyczny o środek ochrony osobistej kat. III.
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* Pytanie nr 97 -  dot. zad. nr 27
Czy  w  trosce  o  bezpieczeństwo  personelu  Zamawiający  oczekuje  rękawic,  które  zostały 
przebadane, na co najmniej 2 alkohole (min. alkohol izopropylowy 70% i etylowy w pełnym 
stężeniu) i  osiągnęły,  co najmniej  1 poziom ochrony,  co ma być  potwierdzone badaniami 
jednostki niezależnej dołączonymi do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 98 -  dot. zad. nr 27
Czy w trosce o bezpieczeństwo personelu Zamawiający oczekuje rękawica,  które mają co 
najmniej 2 poziom odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji 
chemicznych, pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 99 -  dot. zad. nr 28
Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  nitrylowe  pakowane  a’100sztuk,  z  przeliczeniem 
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 100  -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  rękawiczek  pakowanych  a’200  szt., 
jednakże rozmiar XL a’180 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej. 

* Pytanie nr 101 -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  podanie  w  celach  przeliczeniowych,  zapotrzebowania  na 
poszczególne  rozmiary  rękawiczek,  w przypadku  zaoferowania  rozmiaru  XL pakowanego 
a’180 szt.
Odpowiedź: Zamawiający podaje zapotrzebowanie na poszczególne rozmiary rękawiczek:
S-25%, M-50%, L-20%, XL- 5%.

* Pytanie nr 102  -  dot. zad. nr27, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek pakowanych a’150 szt. -  z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej. 

* Pytanie nr 103 -  dot. zad. nr 28, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek pakowanych a’100 szt. -  z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej. 

* Pytanie nr 104 -  dot. zad. nr 40, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dezynfekcji o składzie:
6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka
1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 105 -  dot. wzoru umowy §3 ust 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową  terminie Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,2 % 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 SIWZ.
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* Pytanie nr 106 -  dot. wzoru umowy §7 ust 3 
Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  w przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT, 
Zamawiający dopuści zmianę cen/wartości  brutto umowy,  przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienności cen/wartości netto przez okres trwania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 107 -  dot. zad. nr 55 – osprzęt do diatermii, pkt. 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  elektrodę  bierną  jednorazową  dzieloną  z  pierścieniem 
ekwipotencjalnym,  powierzchnie  kontaktowe  pokryte  żelem  absorbującym  wilgoć,  z 
pierścieniem  ekwipotencjalnym,  gwarantującym  równomierny  rozkład  gęstości  prądu  na 
elektrodzie  a  tym samym  zabezpieczającym  przed  oparzeniem skóry  w miejscu  aplikacji 
elektrody,  której  powierzchnia  kontaktowa  wynosi  85cm2 i  powierzchnia  pierścienia 
ekwipotencjalnego 23cm 2 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 108 -  dot. zad. nr 55 – osprzęt do diatermii, pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych o długości 4m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 109 -  dot. zad. nr 55 – osprzęt do diatermii, pkt. 6 
Czy Zamawiający oczekuje elektrody monopolarnej – igły zagiętej 90O 0,6 x 4mm o długości 
115mm, czy elektrody bipolarnej do np. waporyzacji o długości 115mm, zagiętej pod katem 
90 O ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrody monopolarnej – igły zagiętej 90O 0,6 x 4mm o 
długości 115mm. 

* Pytanie nr 110 -  dot. zad. nr 55 – osprzęt do diatermii, pkt. 9
Czy  Zamawiający  dopuści  kabel  monopolarny  do  resektoskopu,  wtyk  męski  2mm,  wtyk 
męski ERBE dł. 3m do resktoskopu KARL STORZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 111 -  dot. zad. nr 30
Czy Zamawiający wymaga protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 112 -  dot. zad. nr 31
1.  Czy Zamawiający będzie wymagał dwuwarstwowej budowy ściany?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

2.  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania protez zbrojonych czy niezbrojonych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga protez niezbrojonych. 

* Pytanie nr 113 -  dot. zad. nr 3, poz. 1a
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley CH 06-CH 10 z balonem 3ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik CH6 z balonem 3ml, pozostałe rozmiary cewni-
ków z balonem jak w SIWZ (3-5ml).

* Pytanie nr  114 -  dot. zad. nr 3, poz. 1c
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie,  czy cewniki Foleya mają posiadać trzy czy cztery 
otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga min 2 otwory. 
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* Pytanie nr 115 -  dot. zad. nr 3, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  cewniki  Foleya  mają  być  sterylizowane 
radiacyjnie?  Pragniemy nadmienić,  że  sterylizacja  tlenkiem etylenu  wiąże  się  z  ryzykiem 
ekspozycji  użytkowników  na  ww.  substancję  chemiczną  o  działaniu  toksycznym  i 
drażniącym,  w przeciwieństwie  do produktu sterylizowanego promieniami,  gdzie  możliwe 
jest hermetyczne zamknięcie produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

* Pytanie nr 116 -  dot. zad. nr 3. poz. 3,4
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  cewniki  do  rozmiaru  CH20  mają  być 
zróżnicowane  kolorem  nasadki  jak  również  mają  być  wyposażone  w  kod  barwny  i 
numeryczny  umieszczony  na  konektorze  cewnika  oraz  fabrycznie  nadrukowany  na 
opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i 
szybką identyfikację rozmiaru cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 117 -  dot. zad. nr 3, poz. 7
1.   Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 
1  cm,  co  umożliwia  precyzyjną  aplikację  i  określenie  dokładnej  głębokości  położenia 
cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

2.   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 nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 118 -  dot. zad. nr 5
Prosimy  Zamawiającego  o  określenie  ilości  wymaganych  próbek  do  w/w  zadania. 
Zamawiający w rozdziale XX określił ilość próbek dla zadania nr 3 dla którego kryterium 
oceny jest  cena  oraz  termin  wykonania  dostawy,  natomiast  nie  określił  ilości  próbek dla 
zadania nr 5 dla którego kryterium oceny jest min. ocena użytkownika.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w zadaniu nr 5 należy dostarczyć próbki dla  poz. 1 i  
poz. 2 -  po 4 sztuki

* Pytanie nr 119 -  dot. zad. nr 5, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w opisie oceny użytkownika i 
Zamawiający miał na myśli kompatybilność z wieszakami, a nie mieszkami?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli kompatybilność z wieszakami.

* Pytanie nr 120 -  dot. zad. nr 5, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w opisie oceny użytkownika i 
Zamawiający pisząc „trwałość mocowania zapinki, gładkość kanki, odporność na rozerwanie 
worka…” miał  na myśli  poz.  nr 3 czyli  zestaw do lewatywy,  a nie poz.  nr 2 wieszak na 
worek?
Odpowiedź:  Zamawiający pisząc „trwałość mocowania zapinki, gładkość kanki, odporność 
na rozerwanie worka…” miał na myśli poz. nr 3 czyli zestaw do lewatywy, a nie poz. nr 2  
wieszak na worek?

* Pytanie nr 121 -  dot. zad. nr 11, poz, 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie,  czy kaniule do wlewów dożylnych mają  być 
pakowane w opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne, bez zawartości celulozy, odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, gwarantujące sterylność produktu, tak jak dotychczas stosowane w 
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szpitalu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż opakowanie ma zapewniać jałowość produktu ma być 
odporne na uszkodzenia mechaniczne, gwarantujące sterylność produktu.

* Pytanie nr 122 -  dot. zad. nr 11, poz, 1
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  oczekuje,  by   kaniule  do 
wlewów dożylnych sterylne posiadały  zarówno w rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje, by  kaniule do wlewów dożylnych sterylne posiadały  za-
równo w rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min.

* Pytanie nr 123 -  dot. zad. nr 11, poz, 1
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  oczekuje,  aby  kaniule  do 
wlewów  dożylnych  wykonane  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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 124 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  kaniule  mają  być  pakowane  w  sztywne 
opakowanie bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości i zapobiegające 
uszkodzeniu  w  trakcie  przechowywania  i  użytkowania,  a  w  efekcie  gwarantuje  pełną 
sterylność produktu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż opakowanie ma zapewniać jałowość produktu ma być 
odporne na uszkodzenia mechaniczne, gwarantujące sterylność produktu.

* Pytanie nr 125 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
2/  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie,  czy Zamawiający dopuści  kaniule  widoczne w 
RTG z  paskami  kontrastującymi  umieszczonymi  na  powierzchni  kaniuli  (naklejonymi  na 
cewniku)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 126 -  dot. zad. nr 12, poz. 1
3/  Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul  do  wlewów dożylnych  wykonanych  z 
PTFE widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

* Pytanie nr 127 -  dot. zad. nr 12, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo po cztery sztuki 
na blistrze.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 128 -  dot. zad. nr 13, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu 
pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności 
strzykawek?  Informujemy,  że  każdy  producent  pompy  wskazuje  jakie  strzykawki  jakich 
producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia  iż  strzykawki  maja  być  kompatybilne  z  pompą  firmy 
„Braun”.
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* Pytanie nr 129 -  dot. zad. nr 13, poz. 1,3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson, 
trzyczęściowych do pomp infuzyjnych 50/60ml z końcówką Luer-Lock, z bezpieczną blokadą 
tłoka  zapobiegającą  niekontrolowanemu  wysunięciu  tłoka  z  komory,  tłok  bez  lateksu  z 
podwójnym  uszczelnieniem,  trwała  przedłużona  skala,  skalibrowanych  z  pompami 
strzykawkowymi: Braun. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 130  -  dot. zad. nr 16, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  jaką  maksymalna  objętość  wypełnienia  mają 
posiadać kraniki 0,22ml czy 0,23ml?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 131 -  dot. zad. nr 17, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  o  lepszym  parametrze  AQL=  1,0 
spełniających pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 132 -  dot. zad. nr 18, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  cewniki  do  rozmiaru  CH20  mają  być 
zróżnicowane  kolorem  nasadki  jak  również  mają  być  wyposażone  w  kod  barwny  i 
numeryczny  umieszczony  na  konektorze  cewnika  oraz  fabrycznie  nadrukowany  na 
opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i 
szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie dostarczane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 133 -  dot. zad. nr 18, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory 
boczne naprzeciwległe i jeden centralny?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory bocz-
ne naprzeciwległe i jeden centralny.

* Pytanie nr 134 -  dot. zad. nr 20, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  drenów  Ulmera  z  łącznikiem  do  długotrwałego 
drenażu pooperacyjnego w rozmiarze 10,12,14 CH.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 135 -  dot. zad. nr 20, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny Ulmera mają posiadać klamrę zaciskową 
fabrycznie pakowaną wraz drenami?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

* Pytanie nr 136 -  dot. zad. nr 26, poz. 3
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  wymaga  aby  zestaw  posiadał 
cewnik  poliuretanowy  JJ  z  linią  pozycyjną  i  skalowaniem  co  1cm  co  znacznie  ułatwia 
zakładanie cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz niewymaga.

* Pytanie nr 137 -  dot. zad. nr 26, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach : 3F , 4F , 4,8F, 6F?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 138 -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 100szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 139 -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Czy w związku z faktem, że rękawice będą używane do podawania posiłków, Zamawiający 
oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu dopuszczenie do kontaktu z żywnością?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 140 -  dot. zad. nr 28, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max. 150szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 141 -  dot. zad. nr 28, poz. 1
Czy  w  związku  z  faktem,  że  rękawice  będą  używane  do  mycia  narzędzi,  Zamawiający 
oczekuje  badań  na  min.  12  substancji   chemicznych  zgodnie  z  EN374-2  na  co  najmniej 
 pierwszym poziomie, oraz przebadane na etanol i izopropanol?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza. .

* Pytanie nr 142 -  dot. zad. nr 29, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  rękawic ortopedycznych  o grubościach:  na palcu 
0,32 mm, na dłoni ≥ 0.21 mm i na mankiecie ≥ 0.21 mm, spełniających pozostałe parametry 
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 143  -  dot. zad. nr 37, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  cewnika urologicznego,  silikonowego, z balonem 
50ml i ściętym końcem Couvelaire.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 144  -  dot. zad. nr 37, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  cewnika  urologicznego  Couvekaire  (końcówka 
ścięta „fletowo”) wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 145 -  dot. zad. nr 37, 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 146 -  dot. zad. nr 43, poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje zaworu mechanicznego czy z podzielną membraną? Pragniemy 
nadmienić,  że zawór z podzielną membraną jest rekomendowany przez CDC jako produkt 
zmniejszający liczbę odcewnikowych zakażeń krwi w danej jednostce.
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 147 -  dot. zad. nr 43, poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą 
materiałowo  powierzchnię  styku  łącznika  z  końcówką  luer  przy  połączeniu  z  systemem 
dostępu naczyniowego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 148 -  dot. zad. nr 61, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  szynowania  moczowodów:  cewnik 
moczowodowy podwójnie  zgięty (Double J)  wykonany z  poliuretanu  dł.  26-30 Ch 4,8-7, 
bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty,  do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy,  z 
zestawem do implantacji: prowadnica min 100 cm i popychaczem dł. ok. 45cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 149 -  dot. zad. nr 61, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z pojedynczym popychaczem, pakowanego 
pojedynczo, sterylnego, w składzie:

• jeden cewnik poliuretanowy,
• pojedynczy popychacz 0,035”,
• prowadnica

Końcówka cewnika zamknięta/otwarta, w rozmiarach:
Długość FR/CH 4,8 FR/CH 6 FR/CH 7 FR/CH 8
24 cm BNBB53 BNBB63 BNBB73 x
26 cm BNBB54 BNBB64 BNBB74 BNBB84
28 cm BNBB55 BNBB65 BNBB75 BNBB85
30 cm x x x BNBB86

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 150 -  dot. zad. nr 26, poz. 3
Prosimy  o  dopuszczenie  zestawu  do  szynowania  moczowodów  typu  Double  –  J  w 
rozmiarach: 4F oraz 4,7F.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 151 -  dot. zad. nr 37, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowanego CH20, CH 22 z z balonem 
30ml o okrągłym końcem.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 152 -  dot. zad. nr 37, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowwnego CH 20, CH 22 z balonem 
60ml (CH20) oraz 70ml (CH22) i ściętym końcem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 153 -  dot. zad. nr 37, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii w składzie:cewnik prosty CH 10 z balonem 
3ml, rozdzieralna kaniula punkcyjna, zatyczka oraz skalpel. Pozostałe rozmiary jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 154 -  dot. zad. nr 40
Prosimy o dopuszczenie zestawów do nefrostomii składzie:
kateter Pigtail o długościach: 34cm dla F9, 30cm dla F12 oraz 28cm dla F14 wykonanu z 
poliuretanu, 
igła  punkcyjna  2-u  częściowa,  wykonana  ze  stali  medycznej  w  rozmiarze  18G,  20cm 
widoczna w promieniach RTG,
prowadnik Lunderquieta typu J 0,035”, 80cm z giętką końcówką,
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rozszerzadła atraumatyczne,  widoczne w RTG (w rozmiarze CH9- jedno rozszerzadło bez 
rozrywalnej  koszulki;  w rozmiarze  CH12 – dwa rozszerzadła  bez rozrywalnej  koszulki  w 
rozmiarze CH 14 – dwa rozszerzadła w tym jedno z rozrywalną koszulką), 
uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem dla cewnika CH9 i CH12 lub zatyczka dla 
cewnika CH 14
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 155 -  dot. zad. nr 61
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  wewnętrznego  szynowania 
moczowodów  typu  Double  –  J  z  systemem  sterującym,  umożliwiającym  sterowalność 
zestawu (system pełni taka samą funkcję jak popychacz z dwoma wąsami) o następujących 
rozmiarach: 
4,7 Ch, dł. 24-30cm/ system sterujący, dł. 53cm/prowadnik 0,028”, dł. 125cm
6 Ch, dł. 24-30cm/ system sterujący, dł. 53cm/prowadnik 0,035”, dł. 125cm
7 Ch, dł. 24-30cm/ system sterujący, dł. 53cm/prowadnik 0,035”, dł. 125cm
8 Ch, dł. 24-30cm/ system sterujący, dł. 53cm/prowadnik 0,035”, dł. 125cm
9 Ch, dł. 24-30cm/ system sterujący, dł. 53cm/prowadnik 0,045”, dł. 125cm
pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:     Zamawiający nie 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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