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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/13/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku 

  dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad. nr 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych wykonanych z Poliuretanu 

PCU o warstwowej budowie, rozciągliwej >15%, sterylnej, samouszczelniającej się po nakłuciu? 

Dostępne rozmiary śr. 6 mm o dł. 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40cm. W opakowaniu dodatkowo instrukcja 

użycia wraz z oddzielnym blankietem postępowania oraz paszport pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 41 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych wykonanych z Poliuretanu 

PCU o warstwowej budowie, rozciągliwej >15%, sterylnej, samouszczelniającej się po nakłuciu? 

Dostępne rozmiary śr. 6 mm o dł. 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40cm. W opakowaniu dodatkowo instrukcja 

użycia wraz z oddzielnym blankietem postępowania oraz paszport pacjenta.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 3 – dot. zad.16 poz.1 

Czy Zamawiający poprzez następujące określenie „Opakowania kaniul w części papierowej mają być 

wykonane z papieru zapewniającego jego szczelność i zabezpieczającym przed przypadkowym 

uszkodzeniem opakowania i utratą jałowości” ma na myśli opakowanie typu Tyvec uniemożliwiające 

przypadkowe otwarcie oraz skutecznie zabezpiecza  przed wilgocią.  

Odpowiedź: Opakowanie kaniul musi być bezpieczne. 

  

* Pytanie nr 4 – dot. zad.54 poz.2 i 3  

Czy Zamawiającemu w jednostce miary chodzi o opakowania czy o sztuki? 

 Odpowiedź: Poprawną jednostką miary są opakowania. 

 

* Pytanie nr 5 – dot. zad.38  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych o długości 50 cm przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

 Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę 
 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 6 – dot. zad.41 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez naczyniowych o długości 40 – 70 cm przy 

zachowaniu pozostałych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 7 – dot. zad.9 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, 

gorącym powietrzem w temp 160
0
C/120 min, 170

0
C/60min – testy paskowe kl.4 w opakowaniu po 

250 sztuk. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 8 – dot. zad.11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z folią zgrzewalną w temperaturze  

150 – 190
0
C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 9 – dot. zad. 11 poz. 1,2 

Czy Zamawiający dopuści w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200cm rękaw o wymiarach 12cm 

x 200cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 10 – dot. zad.11 poz. 2,3  

Czy Zamawiający dopuści w miejsce rękawa o wymiarach 20cm x 5 cm x 100cm rękaw o wymiarach 

20cm x 5,5 cm x 100cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 11 – dot. zad.11 poz.2,5  

Czy Zamawiający dopuści w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6,5 cm x 100m rękaw o wymiarach 

30cm x 8 cm x 100cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 12 – dot. zad.16 poz. 1  

Czy Zamawiający w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków 

radiocieniujących wtopionych w kaniule? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 13 – dot. zad.16 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi co zmniejsza ryzyki koncentracji 

trzpienia który jest wprowadzany do kaniuli? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 14 – dot. zad.16 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad 

skrzydełkami? Takie rozwiązanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w 

porcie bocznym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 15 – dot. zad.16 poz.1 

Czy Zamawiający celem identyfikacji rodzaju kaniulu wymaga kaniul z nazwą producenta 

wydrukowaną na kaniuli? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 16 – dot. zad.35 poz.3 

Czy Zamawiający douści zestaw do szynowania moczowodów typu Double – J w rozmiarach 4F oraz 

4,7F 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 17 – dot. zad.46 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny silikonowy ze ściętym końcem oraz balonem o 

pojemności: 50ml dla Ch18, 60ml dla Ch20 oraz 70ml dla Ch22. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 18 – dot. zad.46 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny silikonowy w rozmiarze CH18, CH20,CH22 z 

balonem o pojemności 30ml i okrągłym końcem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 19 – dot. zad.46 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii w składzie: cewnik prosty CH10 z balonem 3ml, 

rozdzieralna kaniula punkcyjna, zatyczka oraz skalpel. Pozostałe rozmiary jak w SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 20 – dot. zad.4 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii w rozmiarze CH12 oraz CH14.  

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 21 – dot. zad.35 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów w rozmiarze 4,7F zamiast 5F? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 22 – dot. zad.32, 33 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik permanentny wykonany z materiału Carbothane, 

gwarantujących prędkość przepływu 500ml/min z rozwidloną końcówka zapobiegającą recyrkulacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary 19cm,23cm,27cm tylko w zadaniu 32, natomiast w 

zadaniu 33 zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 23 – dot. zad.32, 33 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik permanentny o średnicy zewnętrznej 14,5 Fr i 

długości całkowitej 19cm, 23cm oraz 27cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary 19cm,23cm,27cm tylko w zadaniu 32, natomiast w 

zadaniu 33 zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 24 – dot. zad.32, 33 

Czy Zamawiający dopusci do zaoferowania cewniki permanentne dostarczone w opakowaniach 

zbiorczych pakowanych po pięć sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary 19cm,23cm,27cm tylko w zadaniu 32, natomiast w 

zadaniu 33 zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 25 – dot. zad.18 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga elektrod do badań holterowskich z wycięciem umożliwiającym 

umocowanie kabla zapobiegającemu przesuwaniu się kabli w trakcie badania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 26 – dot. zad.18 poz.3 

Czy Zamawiający wymaga elektrod z kabelkiem czy bez? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod bez kabelka 

 

* Pytanie nr 27 – dot. zad.36 

Czy Zamawiający wymaga 9000 sztuk rękawic pakowanych w opakowania po 200 sztuk czy 9000 

opakowań rękawic po 200 sztuk każe? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 9000 opakowań a’200 sztuk. 
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* Pytanie nr 28 – dot. zad.36 

Zwracamy sie do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk? 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 29 – dot. SIWZ pkt XII ust 2.5 

Czy Zamawiający dopuści w miejsce dokumentów dopuszczającychdo obrotu – oświadczenie o 

posiadanych dokumentach wraz z zobowiązaniem o okazaniu w/w dokumentów na każde wezwanie 

Zamawiającego 

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 30 – dot.SIWZ – wykaz próbek 

Ze względu na wysoki koszt próbek zwracamy sie do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w 

zadaniu nr 36 do 10 sztuk z każdego rozmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 31 – dot.wzór umowy 

Zwracamy sie do Zamawiającego o doprecyzowanie miejsca dostawy (poziom, piętro) czy możliwa 

jest dostawa na paletach, rozładunek typu burta - burta? 

Odpowiedź: Miejsce dostawy – magazyn główny SPZOZ w Sanoku. 

 

* Pytanie nr 32 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści rękawy foliowo – papierowe zgrzewalne w temperaturze 180 – 220 
o
C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 33 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe o niezwilżalności wodą 40s? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 34 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy o wymiarach 12 cm x 200m zamiast rękawa 

12,5cm x200m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 35 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy o wymiarach 7,5cm x 3,5cm x 100m zamiast 

7,5cm x 2,5cm x 100m? 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 36 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy o wymiarach 25cm x 6cm x 100m zamiast 

25cm x 6,5cm x 100m? 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 37 – dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy o wymiarach 30cm x 7cm x 100m zamiast 

30cm x 6,5cm x 100m? 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 38 – dot.zad.18 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny elektrody na opakowania z właściwym przeliczeniem ilości. 

Takie rozwiązanie pozwoli zaproponować bardziej korzystniejszą cenę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 39 – dot.zad.18 

W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny 

elektrody do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr 40 – dot.zad.31 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące sie wysoką jakością znane i 

atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela /serwis czyli 

takie które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów w pełni 

kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem: Medrad VISTRON CT (nr 

seryjny 54718) i jako takie  nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwacza ani nie będą powodem 

jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparat gwarancji 

lub /i rękojmi (udzielonych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo – naprawczych)? 

Odpowiedź: TAK 

 

* Pytanie nr 41 – dot.zad.31 poz.1 

Zamawiający pisząc „(...) wkład kontrastu jednorazowego” ma na myśli „W pełni kompatybilny z 

automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT zestaw składający sie z wkładu o 

pojemnośći 200ml oraz złączaszybkiego napełniania (łącznik rurkowy) oraz złącza 

niskociśnieniowego o długości 150 – 152 cm? 

Odpowiedź: TAK 

 

* Pytanie nr 42 – dot.zad.31 poz.1 

Zamawiający pisząc „(...) złącze niskociśnieniowe” ma na myśli „W pełni kompatybilny z 

automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT niskociśnieniowe o długości 150 – 152 

cm i limicie ciśnienia 350 PSI?  

Odpowiedź: TAK 

 

* Pytanie nr 43 – dot.zad.36 

Czy Zamawiający dopuści aby opakowania w rozmiarze XL ze względu na swoją wielkość pakowane 

były a’180 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 44 – dot.zad.36 

Czy Zamawiający może niezobowiązująco i orientacyjnie określić jaką częśc zamówienia stanowić 

mogą rękawice w rozmiarze XL? 

Odpowiedź: Ok. 5% 

 

* Pytanie nr 45 – dot.zad.36 

Czy Zamawiający w tym pakiecie odstąpi od wymagania Certyfiaktu Zgodności wystawionego przez 

jednostkę notyfikującą. Przedmiot zamówienia należy do klasy I wyrobów medycznych i wystawienie 

takowych certyfikatów nie jest praktykowane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje. 

 

* Pytanie nr 46 – dot.zad.47 poz.1 

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu oddechowego, materiał: EVA,PP,PE, 

TPE lekko karbowany wewnętrznie ale utrzymujący kształt przy skręceniach nie zagina sie, powraca 

do pierwotnego kształtu 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 47 – dot.zad.47  poz.2 

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu oddechowego, materiał: EVA, PE lekko 

karbowany wewnętrznie ale utrzymujący kształt przy skręcaniach nie zagina sie, powraca do 

pierwotnego kształtu. Prosimy również o informacje czy Zamawiający oczekuje układu dla dzieci o 

średnicy rur 15mm, a złącza 22 mm, czy też średnica rur, tak jak i złącza maja mieć 22 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamwiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 48 – dot.zad.48  poz.1 

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu oddechowego, materiał: EVA, PE lekko 

karbowany wewnętrznie ale utrzymujący kształt przy skręcaniach nie zagina sie, powraca do 

pierwotnego kształtu. Długość układu 180 cm dodatkowa rura do worka o dł. 150cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 49 – dot.zad.41 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o średnicy 5mm lub protez 

dializacyjnych (temperowanych) o średnicy 4/6mm lub 4/7mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza protezy dializacyjne o średnicy 4/6mm 

 

* Pytanie nr 50 dot. proj. umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

umowy w zakresie zapisów §3. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego 

za każdy dzień zwłoki , przy czym zwłoka ta nie może trwac dłużej niż 5 dni jednak nie więcej niż 10% 

wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. 

Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej 

ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 51 dot. proj. umowy 

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w 

następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 

zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po 

cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (cz. XXV SIWZ) 

 

* Pytanie nr 52 dot. zad.35 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika pojedynczego w rozmiarach 5 – 7 Fr? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 53 dot. zad.35 poz.4 

Prosimy sprecyzowanie jakiego łacznika Zamawiający oczekuje? 

Odpowiedz:Zamawiający oczekuje łącznika urologicznego z jednej strony końcówka luer/lock z 

drugiej rozszerzenie do podczepienia worka do zbiórki moczu. 

 

* Pytanie nr 54 dot. zad.46 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem silikonowym typu J w rozmiarach  

12 – 14Fr? 

Odpowiedz: Zamwiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 55 dot. zad 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach: 

Pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum   45g/m2, z włókniny typu SSMMS 

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. 

Dzięki  dodatkowemu  wiązaniu na troki  wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana  pełna 

sterylność  tylnej części fartucha.  Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia  

zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką  

tradycyjnego szycia. Odporność  na przesiąkanie płynów    40,5 cmH2O natomiast IB 3,58    ( 

odporność na przenikanie mikro organizmów- fartuch mokry  ) Do każdego fartucha dołączony jest 

włókninowy ręcznik o wym. 40x40cm X 2 , Pakowany w opakowanie typu papier-folia 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 56 dot. zad.1 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach Jednorazowy jałowy fartuch 

chirurgiczny ze wzmocnieniami. Pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum   

45g/m2, z włókniny typu SSMMS posiadający dodatkowe nieprzemakające  wzmocnienia w części 
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przedniej i w rękawach do łokcia wykonane z polietylenu i polipropylenu. Gramatura wzmocnień 28 

g/m2 

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. 

Dzięki  dodatkowemu  wiązaniu na troki  wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana  pełna 

sterylność  tylnej części fartucha.  Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia  

zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką 

tradycyjnego szycia 

Odporność  na przesiąkanie płynów   CM 40,5 H2O natomiast IB 3,58  ( odporność na przenikanie 

mikro organizmów- fartuch mokry ) Do każdego fartucha dołączony jest włókninowy ręcznik o wym. 

40x40cm X 2 , Pakowany w opakowanie typu papier-folia 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 57 dot. zad.2 poz 9 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe w opakowaniach a’ 75 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 58 dot. zad.2 poz 10 

Czy Zamawiający dopuści  kieliszki plastikowe w opakowaniach a’ 80 szt. z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 59 dot. zad.3 poz 5 

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50 x 75 cm? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 60 dot. zad.3 poz 6 

Czy Zamawiający dopuści  serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem Ø 7 cm lub 6 x 8 cm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 61 dot. zad.4 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści  cewniki Foley z balonem 5-10 ml dla rozmiarów Ch 12-24 ? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 62 dot. zad.4 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści  cewniki Foley dostępnych do rozmiaru Ch 28? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 63 dot. zad.4 poz 6 

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu z podziałem na chłopców i 

dziewczynki? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 64 dot. zad.6 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka o długości 43 mm o zakresie regulacji 5-30 mm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 65 dot. zad.16 poz 1(kolor pomarańczowy) 

Czy Zamawiający dopuści  kaniule w kolorze pomarańczowym w rozmiarze 2,1? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 66 dot. zad.20 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści  kraniki tylko z optycznym identyfikatorem pozycji? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 67 dot. zad.21 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein < 150 µg/g? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza – za wysoki poziom protein 
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* Pytanie nr 68 dot. zad.21 poz 2 

Czy Zamawiający dopuści  rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga rękawice foliowe. Podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 69 dot. zad.21 poz 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu: wewnętrzne powlekane folią polietylenową, 

wewnątrz w kopertę papierową ( opakowanie indywidualne )? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga rękawice foliowe. Podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 70 dot. zad.21 poz 2 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu wewnętrznym papierowym z oznaczeniem 

rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga rękawice foliowe. Podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 71 dot. zad.21 poz 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  i utworzenie z niej odrębnego pakietu?  

Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu 

wybór bardziej korzystnego rozwiązania? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 72 dot. zad.27 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dreny Redona? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 73 dot. zad.36 poz 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu 180 szt. dla rozmiaru XL , pozostałe rozmiary 

zgodnie z SIWZ z podaniem ceny za op.= 200 szt.? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 74 dot. zad.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 

35g/m
2
 posiadającego szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa, zakończonego poliestrowym 

niepylącym mankietem. Konstrukcja fartucha pozwala na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości 

zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Zapięcie pod szyją na rzep (długość 14cm x 6cm). Odporny 

na penetrację płynów na poziomie 32,4cm H2O. Podwójnie pakowany w papier krepowy i torebkę 

foliowo-papierową. Rozmiar 130 cm i 150cm. 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 75 dot. zad.2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 

35g/m
2
 posiadającego wzmocnienie w części przedniej i na rękawach wykonane z folii PE i włókniny 

PP. Fartuch posiada szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa, zakończonego poliestrowym 

niepylącym mankietem.  Konstrukcja fartucha pozwala na nałożenie fartucha z zachowaniem 

jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Zapięcie pod szyją na rzep (długość 14cm x 6cm). 

Odporny na penetrację płynów na poziomie 180 cm H2O (przód) i 120cm H2O (rękaw). Podwójnie 

pakowany w papier krepowy i torebkę foliowo-papierową. Rozmiar 130 cm i 150cm. 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 76 dot. zad.3 poz 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozmiarze 75cmx90cm z otworem o średnicy 8cm, 

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 77 dot. zad.52 i 55 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni? 

Odpowiedz:Tylko dla zadania 52 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 

dni. 

 

* Pytanie nr 78 dot. zad.52 i 55 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wysokości 10% brutto na 

5% brutto w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 79 dot. zad.52 i 55 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 0,5% za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 80 dot.SIWZ 

Czy Zamawiający  wymaga aby na fakturze dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały 

sie takie informacje jak nr serii i data ważności? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga 

 

* Pytanie nr 81 dot.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? 

Odpowiedz:Zgodnie z SIWZ 

 

* Pytanie nr 82 dot.SIWZ 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z planowaną zmianą 

przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki Vat 

 

* Pytanie nr 83 dot.SIWZ 

Czy Zamawiający  wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały sie 

odpowiednimi środkami transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 

posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu? 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Za transport czyli dostawę towaru odpowiada 

oferent – dostawca. 

 

* Pytanie nr 84 dot.SIWZ 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu 

na udokumentowaną zmiane cen u producenta. Wprowadzenia takiej zmiany będzie możliwe 

wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 85 dot proj. umowy 

Zwracamy sie z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych z 2% na 0,2% wartości 

towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Prośbę swą kierujemy ponieważ w 

tej chwili kara nie jest adekwatna z tytułu zawinienia. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 86 dot. zad.2 poz.8 

Czy Zamawiający wymaga aby ostrza były ze stali węglowej oznaczone nazwą producenta, 

wygrawerowaną na ostrzu? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 87 dot. zad.2 poz.9 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 88 dot. zad.5 poz 1 - 4 

Czy Zamawiający  wymaga aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były pozbawione szkodliwych 

ftalanów, potwierdzone odpowiednim nadrukiem na opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga produktu bezpiecznego 

 

* Pytanie nr 89 dot. zad.12 poz 1 - 2 

Czy Zamawiający  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 watrobie i płucach oraz są podejrzewane o działanie rakotwórze 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 rakotwórze, mutagenne lub toksyczne 

wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie 

zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające że „celowe 

wydaje sie stymulowanie wszelkich działąń mających na celu modyfikacje składu wyrobów z PCV , 

szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami nietoksycznymi i wykazującymi 

podatność na degradację”. „Karta” ta jest wykonywania przez dostawcę materiału (PVC) i musi 

zawierać wyszczególnienie składników w tym również plastyfikatora. 

Takie wymaganie w naszej opinie byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania 

przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga produktu bezpiecznego 

 

* Pytanie nr 90 dot. zad.12 poz 1 - 2 

Czy Zamawiający  oczekuje aby przyrządy zgodnie z Farmakopeą Polska były identyfikowalne tzn 

posiadały informacje o producencie trwale zamieszczoną bezpośrednią na przyrządzie co ułatwia 

identyfikację w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne nie jest już dostępne? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 91 dot. zad.13 

Czy Zamawiający  wymaga strzykawek posiadających obustronną skalę pomiarową? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 92 dot. zad.56 

Czy Zamawiający  wymaga aby bezigłowy zamknięty system dostępu naczyniowego zapobiegał 

cofaniu sie krwi do światła kaniuli w momencie odłączenia strzykawki lub przyrządu? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 93 dot. zad.2 poz.1 

Czy Zamawiający  dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 800mm lub 1250mm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy o długości 1250mm , nie dopuszcza o 

długości 800mm 

 

* Pytanie nr 94 dot. zad.2 poz.1b 

Prosimy Zamawiającego o podanie jakie jest zapotrzebowanie na poszczególne rozmiary zgłębników 

żołądkowych w przedziale od Ch22 do Ch32 ze względu na różne ceny zgłębników w zależności od 

rozmiaru. 

Odpowiedz:Ch30 – 200 sztuk, reszta po 50  

 

* Pytanie nr 95 dot. zad.2 poz.2 

Czy Zamawiający  dopuści zgłębnik dwunastniczy o długości 1250mm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 96 dot. zad.2 poz.5 

Czy Zamawiający  dopuści zaciskacz do pępowiny mikrobiologiczny czysty? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 97 dot. zad.2 poz.9 

Czy Zamawiający  dopuści wycenę kieliszków plastikowych w op.=75 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem tj. 4000 op.? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 98 dot. zad.4 poz.7 

Czy Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych czy dwuczęściowych? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych 

 

* Pytanie nr 99  dot. zad.4 poz.8 

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do lewatywy zakończony był kanką z jednym otworem 

centralnym? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 100  dot. zad.5 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150cm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 101  dot. zad.12 poz.1 i 2  

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały przeźroczystą, elastyczną komorę kroplową 

wolną od PCV? 

Odpowiedz: Produkt musi być bezpieczny i dopuszczony do użytku 

 

* Pytanie nr 102  dot. zad.12 poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren 

oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończeniu infuzji? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 103  dot. zad.12  poz.1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu? 

Odpowiedz:Produkt musi być bezpieczny i dopuszczony do użytku 

 

* Pytanie nr 104  dot. zad.16  poz.1e 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji kaniule do wlewów dożylnych pomarańczową w rozmiarze 

2,2? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 105  dot. zad.16  poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule wykonane były z teflony FEP (fluoroetylen propylen)? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 106  dot. zad.16  poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały zastawkę hamująca wypływ krwi poza kaniule? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 107  dot. zad.16  poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały 3 paski kontrastujące w RTG? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 108  dot. zad.16  poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedz:TAK 
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* Pytanie nr 109  dot. zad.16  poz.2 

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień położony poniżej krawędzi korka 

wykluczający ryzyko kontaminacji (zakażenia)? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 110  dot. zad.23  poz.1 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren do podawania tlenu przez nos o długości 2,0 – 2,2 mb? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 111  dot. zad.24  poz.2 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem o długości 

25cm? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 112  dot. zad.56 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby silikonowa membrana była przezierna gdyż tylko wtedy widoczny jest 

tor przepływu kwi? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga. 

 

* Pytanie nr 113  dot. zad.1 poz.1 -2  

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z 

włókniny SMMSS o gramaturze min 40g/m
2
 posiadających rękawy łączone szwami 

ultradźwiękowymi rzep o długości min 4cm oraz odporność na penetracje płynów 36,5 H2O w częsci 

niewzmocnionej . Fartuch owinięty w papier krępowy i zapakowany w torbę papierowo – foliową. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 114  dot. zad.3 poz.2 

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 150 x 175 cm 

pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 115  dot. zad.3 poz.6 

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 75 x 90 

posiadających otwór o średnicy 7cm pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 116  dot. zad.36 poz.1 

Czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania rękawic nitrylowych pakowanych w opakowanie 

a.180 szt.? Prośba nasza wynika z faktu iż jest to duży rozmiar firma nasza oferuje mniejszą ilość w 

opakowaniu co pozwala na szybsze i łatwiejsze wyciąganie rękawic? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilościowym 

 

* Pytanie nr 117  dot. zad.36 poz.1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie liczby próbek poprzez dołączenie do oferty 

opakowania próbek z jednego rozmiaru lub po kilka sztuk z każdego rozmiaru. Prośba nasza wynika z 

faktu iż dołączanie do oferty dużej ilości próbek wiąże sie z ponoszeniem wysokich kosztów przez 

oferenta. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek 
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* Pytanie nr 118  dot. zad.42 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparoskopowych 

wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m
2
 o następującym składzie: 

 
Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 119  dot. zad.42 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferopwania zestawu do zabiegów TUR o następującym 

składzie: 

 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 120  dot. zad.42 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 

2- warstwowego o gramaturze 55 g/m
2
 o następującym składzie: 

 
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 121  dot. zad.42 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 

3- warstwowego o gramaturze 74 g/m
2
 o następującym składzie: 

 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 122  dot. zad.53 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji o następującym składzie: 

- 5x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka 

- 1 x kleszczyki typu korcang 24cm 

- 1 x transparonta miseczka plastikowa 150ml 

Opakowanie: tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny może posłużyć jako pojemnik na odpadki 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 123  dot.proj. umowy §3 ust.2 

Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2% 

w przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie. Obecne zapisy naruszają zasady i cel 

zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich 

rażącego wygórowania. 

Odpowiedz:Zamawiający nie zmieni zapsiów umowy. 

 

* Pytanie nr 124  dot. zad. proj. umowy §7 ust.3 

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT na następującą: 

„Ceny w okresie ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany 

cen urzędowych lub podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto oraz stawka podatku 

VAT, wartość netto pozostaje bez zmian.”  

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki Vat 

 

* Pytanie nr 125  dot.zad.2 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o dł 1250 mm 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 126  dot.zad.2 poz.9 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki pakowane po 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w 

formularzu cenowym (4000 op.)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 127  dot.zad.5 poz.1,2,3,4 

Czy Zamawiający wymaga  przedłużaczy  bez ftalanów co ma być potwierdzone dołączonym 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”   

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przedłużacz musi być bezpieczny, posiadający 

odpowiednie dopuszczenie 

 

* Pytanie nr 128  dot.zad.12 poz.1 -2 

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów oraz  przyrządy  do przetoczeń krwi 

i środków krwiopochodnych z  komorą  wolną  od PCV oraz  bez ftalanów co ma być potwierdzone  

dołączonym 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. 
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Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo 

producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często 

opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 Przedłużacz musi być bezpieczny, posiadający odpowiednie dopuszczenie 

 

* Pytanie nr 129  dot.zad.13 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 50 ml (60 ml ) ?  

Odpowiedz:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 130  dot.zad.13 poz.2,3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową 50 ml (60 ml )  transparentną i   bursztynową do 

pomp infuzyjnych Pojemność nominalna  strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml . 

A skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml . W myśl normy oznaczona  

pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną , która może być równa  lub większa 

od pojemności normalnej .Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując nominalną i w 

nawiasie pojemność wyskalowaną ( o  ile jest  inna ) np. 50 (60 ml ). 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 131  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie odstąpienia od umowy z 10% do 

1% wartości niezrealizowanej części umowy?  

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 132  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie odmowy dostawy towaru z 10% 

do 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 133  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca miał 5 dni roboczych na wymianę towaru na wolny 

od wad oraz czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 134  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie wypowiedzenia umowy w trybie 

natychmiastowym określonym w ust. 8 par. 3 z 10% do 1% wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 135  dot.proj. umowy 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie? 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 136  dot.zad.1 poz.1 

Czy można zaoferować fartuch, którego szwy są zszyte ultradźwiękowo, rzep przy szyi 8cm, fartuch 

bez wzmocnień o jednolitej włókninie SMS 35g/m
2
 na całej powierzchni, pakowane w torebkę 

papierowo-foliową lub fartuchy o tych samych parametrach pakowane w papier i torebkę papierowo 

foliową z dodatkowymi ręczniczkami? 

Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 137  dot.zad.1 poz.2 

Czy można zaoferować fartuch, którego rękawy klejone są od nadgarstka do łokcia, rzep przy szyi 

8cm, pakowane w torebkę papierowo-foliową lub fartuchy o tych samych parametrach pakowane w 

papier i torebkę papierowo foliową z dodatkowymi ręczniczkami? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 
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* Pytanie nr 138  dot.zad.3 poz.2 

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 90x130? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 139  dot.zad.3 poz.4 

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 45x75? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 140  dot.zad.3 poz.6 

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania serwetę 45x75 z otworem o  śr. 5cm otoczonym 

przylepcem? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 141  dot.zad.11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy o gramaturze papieru 60g/m
2
, o folii zgrzewalnej 

w temp. 180-210 stopni C, niezwilżalności papieru wodą min. 20s?  

Zgoda Zamawiającego zwiększy  konkurencyjność postępowania. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 142  dot.zad.11 

Czy parametr wytrzymałości na rozdarcia dotyczy papieru a nie folii? 

Odpowiedz:Parametr wytrzymałości dotyczy papieru. 

 

* Pytanie nr 143  dot.zad.11 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw 12cm x 200m (zamiast 12,5cm x 200m)? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 144  dot.zad.11 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw 25cm x 6cm x 100m 

 (zamiast 25 cm x 6,5cm x 100m)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 145  dot.zad.11 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw 30cm x 6cm x 100m (zamiast 30cm x 6,5cm x 

100m)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 146  dot.zad.19 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w 

całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?  

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie 

funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco 

podczas użytkowania przez pacjenta. 

Chcemy podkreślić, że na rynku są oferowane produkty, które pomimo tego, że w wewnętrznej 

warstwie posiadają włókninę paraprzepuszczalną, zewnętrzną warstwę mają wykonaną z materiału 

nieprzepuszczającego powietrze, często tym materiałem jest folia nieoddychająca. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 147  dot.zad.19 poz.1 

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze 

taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do 

ciała?  

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 148  dot.zad.21 poz. 1 - 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu?  

Pozwoli to naszej firmie na złożenie ważnej oferty a Zamawiającemu na uzsykanie korzystnej ceny. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża 

 

* Pytanie nr 149  dot.zad.21 poz. 1 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przebadania rękawic na wirusy? Zgoda Zamawiającego 

zwiększy  konkurencyjność postępowania. 

Odpowiedz:Zamawiający nie odstąpi, podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 150  dot.zad.29 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 56x80 rolka a’100szt lub 51x65 rolka a’30szt? 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 151  dot.zad.29 poz. 1 

Czy należy wycenić 600 rolek czy 600szt. pojedynczych wycinków? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga 600 rolek. 

 

* Pytanie nr 152  dot.zad.30 poz. 1 - 2 

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci, które to 

świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz 

jest przeznaczony dla dzieci? 

Odpowiedz:Wyrób musi być dopuszczony do stosowanie u dzieci. 

 

* Pytanie nr 153  dot.zad.30 poz. 1 - 2 

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia ważniej i pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka na 

pieluszki dla dzieci, która to opinia potwierdza, iż zaoferowany wyrób jest bezpieczny i przyjazny dla 

dzieci?  

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga 

 

* Pytanie nr 154  dot.zad 42 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z laminatu o gramaturze 56g/m
2 

następującym 

składzie: 

Element składowy Szt. 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z otworem trapez i 

przylepcem 
1 300x180 

kieszeń na płyny z kształtką 1 30x25 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 155  dot.zad 42 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z laminatu o gramaturze 56g/m
2 

następującym 

składzie: 

Element składowy Szt. 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z otworem 

elastycznym i ochraniaczem na 

palec 

1 240x100 

serweta  

przeznaczona pod pośladki 
1 90x75 

pokrowiec na nogę 2 120x75 

taśma medyczna 4 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

Odpowiedz:Zamawiający nie dopuszcza 

 

* Pytanie nr 156  dot.zad 42 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z laminatu o gramaturze 56g/m
2 

następującym 

składzie: 

Element składowy Szt. 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym 

boku 

2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

Odpowiedz: Zamawiaj ący nie dopuszcza 
 

* Pytanie nr 157  dot.zad 42 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z laminatu o gramaturze 73g/m
2 

następującym 

składzie: 

Element składowy Szt. 
Rozmiar 

dłxszer.(cm) 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym 

boku 

2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 4 40x20 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 
 

* Pytanie nr 158  dot.zad 53 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowaniazestaw z rękawiczkami „L” 2 sztuki pozostałe wymogi bez 

zmian? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 159  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dopisane 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. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 160  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane 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. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 161  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane 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 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”? 

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie 

akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 162  dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy po słowie „na liście przewozowym”  

zostało dopisane słowo „lub innym dokumencie”?  

W praktyce stosowane są różne formy pokwitowania odbioru towarów, np. dokument WZ. Nie jest 

uzasadnione aby pokwitowanie odbioru towarów mogło mieć formę listu przewozowego. 

Dopuszczenie różnych form pokwitowania odbioru towaru nie zagraża interesom Zamawiającego. 

Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 163 dot.proj. umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „, którego 

kopię należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą” lub słowa „wraz z fakturą”? Doręczanie 

faktury wyłącznie wraz listem przewozowym może opóźnić doręczenie faktury oraz skomplikować 

rozliczenia.  

Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę 
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* Pytanie nr 164 dot.proj. 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 przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 

wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele 

informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na 

fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania 

faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i 

wiązać się z dodatkowymi kosztami. 

Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 165  dot.zad 36 

Czy Zamawiającemu chodziło o 9000 szt. czy o 9000 op. a’12 sztuk ? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga 9000 opakowań a’200 sztuk. 

 

* Pytanie nr 166  dot.zad 21 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadanie 21 pozycji 1 i utworzenie z niej samodzielnej częsci 

umożliwi to nam złożenie konkurencyjnej cenow oferty ? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zogdy 

 

* Pytanie nr 167  dot.zad 21 poz.4 

Proszę o wyjaśnienie do jakich procedur Zamawiający będzie stosował rękawicę z zadania 21  

pozycji 4. Rękawica lateksowo nitrylowa nie zapewnia całkowitej ochrony przed proteinami lateksu i 

może wywoływać reakcje alergiczne. 

Odpowiedz:Zamawiający stosuje rękawice do wybranych przez siebie zabiegów najszczęściej 

długich. Trójwarstwowa powłoka wpływa na właściwości fizyczne w zakresie rozciągliwości  i 

barierowości dodatkowo rękawica jest całkowicie  syntetyczna  w obszarze stykuz powierzchnia  

dłoni (oddziela od alergennych protein). 

 

* Pytanie nr 168 dot.zad 21 poz.4 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic lateksowych z wewnętrzną 

warstwą poliuretanową i powleczona silikonem, AQL 1,0, sterylizowana radiacyjnie, kształt 

anatomiczny, kolor antyrefleksyjny, poziom protein <30 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie 

podwójne, foliowe, badania na przenikanie wirusów LGM/CVDRH z bakteriofagiem PhiX174 – 

rozmiar 6,0-9,0. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 169 dot.zad 21 poz 3 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych, latexowych, 

bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową AQL=1,0, anatomiczne, poziom protein <30ug/g, 

mankiet rolowany, opakowanie foliowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 

1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3,– rozmiar od 6,0 – 9,0 – 

sterylne 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 170 dot.zad 42 poz 3 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na wydzielenie z zadania 42 pozycji 3 i utworzenie z niej 

samodzielnej części. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 171 dot.zad 42 poz 3 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na wydzielenie z zadania 1 pozycji 2 i utworzenie z niej 

samodzielnej części. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 172 dot.zad 42 poz 3 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o następującym składzie 

spełniające pozostałe wymogi: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm 

- 4 x ręcznik do rąk 30 x 40cm 

- 1 x taśma klejąca włókninowa 9 x 50cm 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm 

- 2 x serweta boczna przylepna 75 x 90cm 

- 1 x serweta dolna przylepna 170 x 175cm 

- 1 serweta górna przylepna 150 x 240 cm 

Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 173 dot.zad 1 poz. 1-2 

Czy Zamawiający wymaga aby fartuch był wyjątkowo odporny na penetrację drobnoustrojów na 

mokro, tj. w warunkach panujących na sali operacyjnej, określający tę odporność parametr Barier 

Index wynosił powyżej 4,5 na całej powierzchni fartucha? 

Odpowiedz:Zamawiający  dopuszcza 

 

* Pytanie nr 174 dot.zad 3 poz 6 

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 

o średnicy 5x8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 175 dot.zad 4 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki w CH 26 – 30 mają posiadać minimum 3 czy 

4 otwory boczne dla efektywnego drenażu?. 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 176 dot.zad 4 poz 10 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 
 

* Pytanie nr 177 dot.zad 13 poz.2-3 

Czy Zamawiający wymaga, aby na cylindrze znajdowało się logo producenta i typ strzykawki? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 178 dot.zad 13 poz.2-3 

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były wpisane w menu wyświetlacza pomp szpitala? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 179 dot.zad 15 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby były pakowane w opakowanie Tylec, opakowanie bez zawartości 

celulozy, wodoszczelne i nierozerwalne, które gwarantuje sterylność wyrobu w trakcie jego 

przechowywania? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga aby opakowania zapewniały sterylnośc wyrobu podczas jego 

przechowywania 

 

* Pytanie nr 180 dot.zad 15 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały przepływ 13ml/min? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 181 dot.zad 16 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem 

krwią w formie plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 
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* Pytanie nr 182 dot.zad 16 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule były wykonane z poliuretanu, posiadającego min. 3 badania 

kliniczne na zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związane z materiałem do produkcji 

kaniul? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 183 dot.zad 16 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały min. 5-6 pasków RTG? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 184 dot.zad 16 poz.1 

Czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w 

momencie wkłucia? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 185 dot.zad 16 poz.1 

Czy Zmawiający wymaga kaniuli wykonanych z podwójnie czyszczonego teflonu(ptfe) z zastawką 

antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi, pakowanych w opakowanie bez zawartości 

celulozy , wodoszczelne, nierozrywane? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 186 dot.zad 17 poz.1,2,3 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały logo producenta i typ strzykawki na cylindrze? 

Odpowiedz:Zamawiający nie  wymaga aby strzykawki posiadały logo producenta ale muszą być 

kompatybilne z pompą Braun Compact. 

 

* Pytanie nr 187 dot.zad 19 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pielucho majtek w rozmiarze L o obwodzie w 

pasie 110-150 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 188 dot.zad 20 

Prosimy Zamawiającego o  sprecyzowanie czy zaoferowane kraniki mają posiadać maksymalną 

objętość wypełnienia 22 czy 23 ml? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza objetość 22 – 23 ml 

 

* Pytanie nr 189 dot.zad 20 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kraniki posiadały trójramienne białe pokrętło? 

Odpowiedz:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 190 dot.zad 20 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby kraniki posiadały objętość wypełnienia max. 0,22ml? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 191 dot.zad 21 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o lepszej szczelności z AQL 1,0? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 192 dot.zad 22 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania w rozmiarze 08-20 mają 

posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika ? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 193 dot.zad 22 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory 

boczne naprzeciwległe i jeden centralny? 

Odpowiedz:TAK 
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* Pytanie nr 194 dot.zad 36 

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice chroniły użytkownika przed przenikaniem substancji 

chemicznych, co należy potwierdzić raportem z wynikami badań według normy EN 374-3 dla 

minimum 8 substancji na co najmniej 2 poziomie ochrony? 

Odpowiedz:Rękawice mają być bezpieczne  i dopuszczone do użytku. 

 

* Pytanie nr 195 dot.zad 36 

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie rękawic było oznaczone zgodnie z przeznaczeniem 

rękawic, tj. aby na opakowaniu był fabryczny nadruk norm, które spełniają rękawice: EN 455, EN 

420, ASTM F 1671 i EN 374 – w tym część 3 z wymienionymi substancjami chemicznymi wraz z 

poziomami ochrony? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga 

 

* Pytanie nr 196 dot.zad 36 

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? 

Odpowiedz:Zamawiający wymaga 

 

* Pytanie nr 197 dot.zad 36 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga rękawic nitrylowych zgodnych z normą EN 455 , 

( zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę niezależną)? 

Odpowiedz:Zgodnie z obowiązującymi dopuszczeniami. 

 

* Pytanie nr 198 dot.zad 37 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice ortopedyczne o grubościach: na palcu maks.0,32 

mm, na dłoni 0,30mm i na mankiecie 0,27 mm? 

Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 199 dot.zad 42 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety do TUR w rozmiarze 79/145x294cm, spełniającej 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 200 dot.zad 42 poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania  obłożenia uniwersalnego o gramaturze 

minimum 62 g/m2, w którego składzie są 2 serwety boczne o wymiarach 75x98cm,oraz brak jest 

taśmy klejącej włókninowej, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 201 dot.zad 46 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o o dopuszczenie cewnika urologicznego, sylikonowego, z balonem 50 ml i 

ściętym końcem Couvelaire? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 202 dot.zad 46 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem, zawiniętym w pętlę (typ 

Pig-Tail), z końcówka zaobloną i trokarem rozrywanym, rozm. CH 10-14, balon 5-15 ml? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 203 dot.zad 46 poz.2 

Czy Zamawiający oczekuje aby w zestawie znajdował się plaster mocujący i worek na mocz? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 



SPZOZ/SAN/ZP/39/2013                                         Strona 24 z 24 

* Pytanie nr 204 dot.zad 48 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania obwodu oddechowego jednorurowego, 

dwuświatłowego, o długości 180cm z dodatkową rurą z workiem 2l o długości 80cm? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 205 dot.zad 48 

Czy Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy był pozbawiony DEHP? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 206 dot.zad 56 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby zawór posiadał przezierną silikonową membranę osadzoną na 

przezroczystym konektorze? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 207 dot.zad 56 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby zawór posiadał jednorodną materiałowo, gładką powierzchnię do 

dezynfekcji? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 208 dot.zad 56 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawory bezigłowe mają być zgodne z zaleceniami CDC. 

Odpowiedz:Zamawiający oczekuje zaworów bezigłowych zgodnych z aktualnymi normami 

obowiązującymi w służbie zdrowia 

 

* Pytanie nr 209 dot.zad 63 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne były skalowane co 1cm? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 210 dot.SIWZ 

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia próbek 

zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami SIWZ? 

Odpowiedz:TAK 

 

* Pytanie nr 211 dot. zad.25 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z zadania 25 pozycji 4. Pragniemy zauważy iż jest inny 

przedmiot zamówienia niz w poz. 1 -3, aktualny zapis dla zadania 25 uniemożliwia uczciwą 

konkurencje. 

Odpowiedz:Zamawiający nie wyłącza 

 

* Pytanie nr 212 dot. zad.25 poz.3 

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe zwracamy sie z prośbą o możliwość przystąpienia do 

zadania 25 na poszczególne pozycje. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 Z poważaniem, 


