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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2015  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

* Pytanie nr 1 
Czy  w  Zadaniu  nr  18  poz.2  Zamawiający  dopuści  cewniki  balonowe  okluzyjne  wykonane  z
poliuretanu (pozostałe parametry bez zmian)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 2 
Czy w Zadaniu nr 26 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii  w rozm. 3Fr-7Fr, z dwoma
markerami cieniującymi – jeden umieszczony na dystalnym, a drugi na proksymalnym końca balonu
(pozostałe parametry bez zmian)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 3 
Czy  Zamawiający dopuści  układ oddechowy o  długości  rur  1,5m oraz trzecią  dodatkową  rurą  o
długości 0,9m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 29 zestawu do kaniulacji tętnicy metoda Selingera o
średnicy 1,2mm i długości 7,6cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę  100ml  cewnikową,  która opcjonalnie wyposażono w jeden
łącznik „luer”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do kaniulacji  tętnicy metodą  SEDLINGERA w
rozmiarze 18G, 20G, 22G (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) o długości 80mm.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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* Pytanie nr 8
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  biopsji  wątroby  metodą  MENGHINIEGO
rozmiar 16G:
- igła biopsyjna 88mm
- ze specjalnym szlifem dla uzyskania doskonałych próbek tkanek
- cienkościenna igła dla zminimalizowania otworu po punkcji
- element zatrzymujący próbkę w igle
- zakończenie igły luer lock strzykawka aspiracyjna 10ml
- samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki
- podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia
- końcówka lock 
- skalpel rozmiar E11
- igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm
- do pobierania soli fizjologicznej
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

* Pytanie nr 9
zadanie 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  nr2 nierozłączalnego systemu zamkniętego do
odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych o parametrach:
- rozmiar cewników kodowany odpowiednim kolorem według standardu ISO
-  zabezpieczenie  łącznika  podciśnienia  w  postaci  kapturka,  zamocowane  do  zestawu  w  sposób
zapobiegający zagubieniu
-  okrągła  zastawka,  automatycznie  uszczelniająca  cewnik  po  usunięciu  go  z  rurki,  zapewniająca
szczelność zestawu
-  system  gotowy  do  użycia  bezpośrednio  po  wyjęciu  z  opakowania,  bez  potrzeby  montażu
dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny
Odpowiedź: W zadaniu nr 6 nie ma pozycji nr. 2

* Pytanie nr 10
Prosimy Zamawiającego do dopuszczenie zbiornika o pojemności 15 ml pozostałe zapisy zgodnie z
SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o paroprzepuszczalności 850g/m2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o grubości 0,03mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o rozmiarze 56 cm x 80cm powierzchnia klejąca
56cm x 78cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrowiec j. u. na uchwyt lampy operacyjnej o długości 80mm i
szerokości 130mm?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

* Pytanie nr 15
Dotyczy zadania nr  37.  Zwracamy się  z prośbą  do Zamawiającego o określenie  producenta błon
mammograficznych, na których Szpital obecnie pracuje.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy SIWZ
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* Pytanie nr 16
Czy Zamawiający oczekuje kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia przez
Wykonawcę filmów mammograficznych i odczynników innego producenta niż obecnie używanych
przez  Szpital?  Prosimy  o  określenie  modeli  oraz  producentów sprzętu  które  Wykonawca  będzie
zobowiązany skalibrować.
Odpowiedź: Tak Zamawiający oczekuje kalibracji,  sprzęt to: ITALRAY, oraz PROTEC COMP.2
Mammo

* Pytanie nr 17
Dotyczy zadania nr 37. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do
1op. 100szt. z pozycji nr 1 tj. filmy do mammografii 18 x 24.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 18
Zadanie 1 poz. 1-4
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  folii  chirurgicznej  o  grubości  0,048mm  oraz  paro
przepuszczalności 750g/m2, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 19
Zadanie 5, poz.1
Czy Zamawiający oczekuje aby w  każdym  pojedynczym opakowaniu poza  szczoteczkę do zębów z
odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, znajdował się
 bezalkoholowy  płyn  do  płukania  ust  z  0,05% roztworem chlorku  cetylopirydyny,  oraz  preparat
nawilżający do ust na bazie wodnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 20
Zadanie 5, poz.2
Czy  Zamawiający  wymaga  systemu  modułowego   składającego  się  z  pakowanych  oddzielnie:
uniwersalnego  adaptera  do  dróg  oddechowych   do  połączenia  obwodu  oddechowego  z  rurką
intubacyjną  lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania
obwodu  oddechowego  na  odsysanie  w  systemie  zamkniętym,  otwartym,  wykonanie  procedury
bronchoskopii,  mini-Bal,  podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni,  podwójnie obrotowy, z
portem do przepłukiwania cewnika, z  silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną
oraz z kompatybilnego z nim cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek
intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm,
rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2
bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony
DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr,?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

* Pytanie nr 21
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby port  do  przepłukiwania  cewnika  był  typu  luer  co  pozwala  na
wsunięcie do portu strzykawki z końcówką luer lub fiolki z solą fizjologiczną
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

* Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wymaga, aby możliwość stosowania uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych
przez 7 dni była potwierdzona w instrukcji użycia?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

* Pytanie nr 23
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania materiału do badań do odsysania (1
końcówka męska, 1 końcówka żeńska – bez cewnika) o pojemności 10 ml.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza

SPZOZ/SAN/ZP/132/2015                                         Strona 3 z 7



* Pytanie nr 24
Czy  w  przypadku  zaoferowania  filmów  do  mammografii  innych  niż  obecnie  używane  przez
Zamawiającego, będzie wymagał rekalibracji aparatu mammograficznego oraz optymalizacji ciemni
przez autoryzowany serwis, dokonanej na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rekalibracji .

* Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o kompatybilności filmów z kasetami obecnie
używanymi  przez Zamawiającego,  co umożliwi  prawidłową  współpracę  w systemie  kaseta-ekran-
błona mammograficzna-odczynniki chemiczne?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga kompatybilności filmów z kasetami obecnie używanymi przez
Zamawiającego.

* Pytanie nr 26
Zadanie 37 i 38
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  oczekuje  zaoferowania  w  zakresie  pakietu 37  i  38
produktów  tego  samego  producenta,  co  pozwoli  na  uniknięcie  sytuacji,  w  której  zaoferowany
asortyment byłby niekompatybilny, a tym samym – niezdatny do wspólnego użytku.
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby produkty były kompatybilne.

* Pytanie nr 27
Czy w celu  miarkowania kar  umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień  projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2
W przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym umową  terminie  Zamawiający naliczy  karę
umowną  w wysokości  0,5 % wartości  brutto  towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego,  za  każdy  dzień  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  nie
dostarczonego towaru,  przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni
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 28
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 29
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 1 ust. 1 Wykonawca przekazuje, a
Zamawiający przyjmuje na bez odrębnego wynagrodzenia przechowanie sprzętu jednorazowego
użytku w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 30
Zadanie 15

Czy zamawiający dopuści „balon na prowadniku 0.18”” o nieznacznie zmienionych parametrach:
- Dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 i 200 cm
- Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 mm
- Dostępne długości systemów dostarczania: 90 i 150 cm
- Ciśnienie nominalne: 8 atm.
oraz spełniające pozostałe wymogi zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 31
Czy zamawiający dopuści „stent montowany na balonie, prowadnik 0,035”” o nieznacznie
zmienionych parametrach:
- Dostępne długości: 12, 16, 19, 29, 39 i 59 mm
- Stent stopowy – kobaltowo chromowy
oraz spełniający pozostałe  wymogi zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 32
Zadanie 42
Czy zamawiający dopuści „balon do BTK” o nieznacznie zmienionych parametrach:
- Dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200 mm
- Dostępna długość shaftu: 90 i 150 cm
- Ciśnienie nominalne: 8 atm.
oraz spełniające pozostałe wymogi zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 33
Paragraf 3 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym umową  terminie  Zamawiający naliczy  karę
umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki,
przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego
terminu  Zamawiający  dokona  zakupu  towaru  tej  samej  ilości  i  tego  samego  gatunku  obciążając
Wykonawcę różnicą w cenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 34
Paragraf 3 ust. 10
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Wykonawca może naliczyć  Zamawiającemu umowne odsetki  za  niepłacenie faktur  w terminie  w
wysokości ustawowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 35
Zadanie 11 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 11  za-
łącznika nr 2 do siwz mikrocewników infuzyjnych o dostępnych długościach 135 lub 150cm, o średni-
cy zewnętrznej części proksymalnej 3F, kompatybilnych z prowadnikiem 0.018”, posiadających dwa
markery odległe od sieie o 3cm lub jeden dystalny marker, cewniki pokrywane hydrofilnie.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 36
Zadanie 15 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 15 za-
łącznika nr 2 do siwz balon na prowadnik 0.035” o dostępnych średnicach 3-12mm i długościach: 20-
200mm. Konfiguracje: dla średnicy 3-7mm – dł. 20-200mm; dla średnicy 20-12mm – 20-140mm.
Długość szaftu: 80 i 135cm. Ciśnienie nominalne 5-10atm, RBP 8-15 atm w zależności od średnicy
balonu.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 37
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 40 (załącz-
nik 2 do siwz) stentów samorozprężalnych z termiczną pamięcią kształtów wykonanych z jednego ka-
wałka nitinolu  wyciętego laserowo. Długość systemu wprowadzającego w zakresach: 75-80cm i 120-
125cm. Średnica zestawu wprowadzającego maks 6F; średnica kanału wewnętrznego 0.035”. Dostęp-
ne konfiguracje: dla średnic 6, 7, 8, 9, 10mm, długość 20-140mm, dla średnicy 12mm długość 40-
120mm, dla średnic 14mm długość 40-80mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem siwz.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 38
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 40 (załącz-
nik 2 do siwz) cewników diagnostycznych o średnicy 4-6F na prowadnik 0.035”, dostępne różne koń-
cówki  (w tym z otworami  4-12 otworami  bocznymi)  i  długości  w zakresie  65-125cm.  Ciśnienie
1200psi.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 39
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadania 40 (załącz-
nik 2 do siwz) koszulek interwencyjnych z zastawką i dilatatorem prostych i zagiętych o średnicy 6-
7F, długości 45-55cm, w tym koszulek kontralateralnych o długości 40cm. Dobra widoczność w sko-
pii.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

* Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapisy umowy zostały zmienione tak, aby § 3 punkt 2 miał
brzmienie:   
§ 3
Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach:
1.  Wykonawca  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę
umowną  w  wysokości  0,2% wartości  towaru  niedostarczonego  zgodnie  z  zamówieniem
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
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 41
Zadanie nr 28 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bipolarne elektrody koagulacyjne, proste
dł. 16,0 cm, końcówka 2mm tępa?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 42
Zadanie nr 28 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod bipolarnych dł.
4m?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

* Pytanie nr 43
Paragraf 3 ust.4 Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 44
Paragraf 8 ust.1 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: Zapłata należności za dostarczony towar
będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane
konto w terminie 60dni od daty wystawienia faktur. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 45
Czy Zmawiający dopuści zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 46
Zadanie nr 17 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do angiografii śr.
0,038” o parametrach:
-bez skrzydełek,
-końcówka umożliwiająca nakłucie  tętnicy w trudnych warunkach – końcówka igły  wykonana w
technologii dwustronnego ostrzenia
- ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (twarde blizny po
wielokrotnych nakłuciach, miejsca po krwiakach, zwapnieniach)
- kompatybilna z prowadnikiem 0,035” do 0,038”
- światło wewnętrzne igły 18G, długość 7 cm
-kąt ścięcia końcówki igły 16 stopni.
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.

Z poważaniem 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany
przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu
cenowym przedmiotu zamówienia.
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