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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

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

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

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

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

SPZOZ/SAN/ZP/69/2014                                Sanok, dnia 25.04.2014r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/15/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku  

dla SPZOZ Sanok - uzupełnienie 
 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1 - dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny o następujących parametrach: sterylne, dwuświatłowe, 
polyueratanowe, dializacyjne, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 
1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F i długości 15 cm, 11F i długości 
20cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 2 - dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny  rozmiar 11,5Fr, o długości 16 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 3 - dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający dopuści  cewnik dializacyjny o następujących parametrach: sterylne, dwuświatłowe, 
polyueratanowe,  dializacyjne, rozmiar 14Fr, o długości 20 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 
1x prowadnik, 2x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, 1x sterylna osłonka, 1x 
strzykawka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 4 - dot. zad. nr 21 
Jakie ciśnienie musi wytrzymać rampa trójdrożna niskociśnieniowa? 
Odpowiedź: 1200 psi. 
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* Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadników hydrofilnych 0,014” z parametrami 
podanymi w tabeli: 

 
Shaping ribbon – zwiększa zdolność kształtowania końcówki i jej elastyczność 

Core to tip – zapewnia doskonałe zachowanie kształtu końcówki oraz przenoszenie siły. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 6 - dot. proj. umowy 
Prosimy o dodanie zapisu umowy § 2 
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 7 - dot. proj. umowy 
Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust. 2 i 7 na zapis: 
W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia 
Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego 
Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 8 - dot. proj. umowy 
Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 4  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 9 - dot. proj. umowy 
Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 12  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
* Pytanie nr 10 - dot. zad. nr 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego  szynowania moczowodów typu 
Double – J z systemem sterującym, umożliwiającym sterowalność zestawu (system pełni taką samą 
funkcję jak popychacz z dwoma wąsami) o następujących rozmiarach: 
4,7 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,028” dł. 125 cm, 
6 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm,  
7 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm,  
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8 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm, 
9 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,045” dł. 125 cm. 
 Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów o 
następujących rozmiarach: 4,7 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,028” dł. 
125 cm. 
Zamawiający dopuszcza zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów o następujących 
parametrach: 6 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm,  
7 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm,  
8 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,035” dł. 125 cm, 
9 Ch, dł. 24-30 cm/ system sterujący, dł. 53 cm /prowadnik 0,045” dł. 125 cm. 
 Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowania :  
Cewnik do krótkiej dializy  dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały 
cewnika okrągłe, miękki  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, skalowany co 1 cm na całej długości 
cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika/ delty , rozmiar 12Fr i długości 25cm.  Zestaw 
umożliwia założenie cewnika na długości np.15-25cm .        
Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* przelotowy 
mandryn usztywniający cewnik, *igła z portem bocznym 18g x 7cm, *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 cewnika, *naklejka 
identyfikacyjna pacjenta,  ?  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 12 - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dołączenia do oferty powiadomienia Prezesa Urzędu 
rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zgłoszenia 
i wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych? 
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi 
dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: 
deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. 
zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość 
funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu dokumenty te nie kwalifikują się 
jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. 
„w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych 
w §5 ww. rozporządzenia.  
Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia 
Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że  nawet gdyby Wykonawca chciał 
dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie 
posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. 
Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 13 - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 3 ust. 2 wzoru 
umowy do 0,2% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki?” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 14 - dot. proj. umowy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 10 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 
spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 
dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.” . Zapis taki jest zgodny z ustawą o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 15 - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3 na następujący: „Ceny brutto w okresie 
ustalonym w ust. 2 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany cen urzędowych 
lub podatku VAT”? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 16 - dot. proj. umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 na następujący: „Wykonawca nie może 
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo 
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 17 - dot. proj. umowy 
W celu miarkowania kar wnosimy o zmniejszenie wysokości kary z 2% na 1% wartości towaru nie 
dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 18 - dot. proj. umowy 
Czy możliwe jest przyjęcie, że zmiana stawki VAT wpływać będzie jedynie na zwiększenie, bądź 
zmniejszenie stawki brutto, zaś nie będzie powodować zmiany ceny netto? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 19 - dot. zad. 5 poz. 1 - 3 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek dla produktów w pozycji 1 -3 które są 
znane Zamawiającemu gdyż do tej pory miał okazje ich używać? 
Odstąpienie od zapisu dotyczącego próbek zmniejszy Wykonawcom koszty przystąpienia do 
niniejszego postępowania. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 20 - dot. zad. 5 poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 1 wymaga zestawów  grawitacyjnych  typu Varioline 
kompatybilnych z dietami  dojelitowymi w obowiązującym przetargu tj. Fresubin? Zestawy 
grawitacyjne do butelek z nutrisonem nie pasują do diet obecnych szpitalu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby były kompatybilne z pakami Fresubin Diben itp. firmy 
Fresenius Kabi 
 
* Pytanie nr 21 - dot. zad. 5 poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 2 wymaga zestawów grawitacyjnych do EasyBag, 
kompatybilnych z dietami dojelitowymi obowiązującymi w przetargu tj. Fresubin? 
Odpowiedź: Odpowiedz jak w pytaniu nr 20 
 
* Pytanie nr 22 - dot. zad. 5 poz.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 4 zgłębnika poliuretanowego 
Freka CH/FR 8;120cm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 23 - dot. zad. 9  
Czy Zamawiający  dopuści dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy. Kontrastujący w 
rtg, o długości 15 lub 20 cm, do wyboru przez zamawiającego. Cewnik wprowadzany za pomocą 
metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczny skrzydełka 
mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna. 
Opakowanie zawiera: 
-1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO) 
-1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4 długość 70 cm)  
-1 stopniowany „J” prowadnik długość 60cm 
-2 końcówki do wstrzykiwania 
-2 dylatatory 8 i 12 Fr (dla ceników 12 Fr)  
-1 skalpel 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 24 - dot. zad. 4 
Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy ma na myśli układy oddechowe z zamontowaną na jednej 
stronie obwodu zastawką oddechową lub portem wydechowym lub czy życzy sobie obwody 
oddechowe bez żadnego z przyłączonych do obwodu akcesoriów? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga obwody oddechowe bez akcesoriów. 
 
* Pytanie nr 25 - dot. zad. 15 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia koszulek interwencyjnych, 
contralateralnych o długości 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
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* Pytanie nr 26 - dot. zad. 20 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia introduktorów z koszulką interwencyjną 4 
– 8 Fo dostępnych długościach 30,45,55, 70-90 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 27 - dot. zad. 24 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia introduktorów z koszulką interwencyjną 4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma być wyposażona w samo domykający się 
koreczek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała samo domykający się koreczek portu 
bocznego zapobiegający samoczynnemu otwarciu portu. 

* Pytanie nr 28 - dot. zad. 24 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma posiadać zabezpieczenie igły w 
postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą 
wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich 
rurek, w których ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych z jej 
ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (kapilary)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 29 - dot. zad. 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika poliuretanowego skalowanego co 1 cm i 
posiadającego linię pozycjonującą co znacznie ułatwia aplikację cewnika, zestaw fabrycznie złożony i 
gotowy do aplikacji zawierający zamek DD umożliwiający sterowalność zestawu do momentu 
wyjęcia prowadnika. Rozmiar 4,8 długości 26-28 cm, długość popychacza 90 cm, prowadnik 0,028 ”  
długość 150 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 30 - dot. zad. 31 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewnika poliuretanowego o wygładzonej 
powierzchni skalowanego co 1 cm i posiadającego linię pozycjonującą co znacznie ułatwia aplikację 
cewnika, zestaw fabrycznie złożony i gotowy do aplikacji zawierający zamek DD umożliwiający 
sterowalność zestawu do momentu wyjęcia prowadnika.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 31 - dot. zad. 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika poliuretanowego skalowanego co 1 cm i 
posiadającego linię pozycjonującą co znacznie ułatwia aplikację cewnika, zestaw fabrycznie złożony i 
gotowy do aplikacji zawierający zamek DD umożliwiający sterowalność zestawu do momentu 
wyjęcia prowadnika. Rozmiar 6 długości 24-30 cm, długość popychacza 45 cm, prowadnik 0,028 ” 
długość 100 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 32 - dot. zad. 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika poliuretanowego skalowanego co 1 cm i 
posiadającego linię pozycjonującą co znacznie ułatwia aplikację cewnika, zestaw fabrycznie złożony i 
gotowy do aplikacji zawierający zamek DD umożliwiający sterowalność zestawu do momentu 
wyjęcia prowadnika. Rozmiar 8,9 długości 24-30 cm, długość popychacza 45 cm, prowadnik 0,035 ”  
długość 100 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 33 - dot. zad. 1 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 uchwyt z kablem 4,5m? Pozostałe parametry zgodne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 34 - dot. zad. 1 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 kabel o dł. 4,5m? Pozostałe parametry zgodne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
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* Pytanie nr 35 - dot. zad. 1 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kabel o dł. 4,5m? Pozostałe parametry zgodne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 36 - dot. zad. 1 
Prosimy o wydzielenie z zadania 1 poz. 7,8, 9 – kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń 
i kabel. Są to narzędzia produkowane tylko przez jedną firmę, dedykowane tylko aparatom 
elektrochirurgicznych EMED. Pozostały asortyment w pakiecie jest produkowany przez wiele 
firm. Dzięki rozdzieleniu pakietu będziecie Państwo mogli wybierać spośród 
konkurencyjnych ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody nie wyłączenie. 

* Pytanie nr 37 - dot. zad. 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz 3a i 3b kabel elektrody jednorazowej o dł. 4,5m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 38 - dot. zad. 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 kabel o dł. 4,5m? Pozostałe parametry zgodne. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 39 - dot. zad. 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 3 bipolarne elektrody koagulacyjne dł. 16 cm końcówka 
2mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 40 - dot. zad. 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 4 kabel o dł. 4m? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 41 - dot. zad. 6 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 kabel o dł. 4,5m? Pozostałe parametry zgodne. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

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, 


