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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/171/2013                            Sanok, dnia 05.08.2013r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2013 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 3 
Czy Zamawiający miał na myśli dodatkowy dren oprócz tego, który jest w zestawie z maską? 
Jeśli tak, to czy wymagana jest w komplecie złączka, która umożliwi połączenie drenów? 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dodatkowy dren, który może posiadać złączkę do 
podłączenia. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad. nr 27 
Ponieważ test codziennej kontroli typu Bowie & Dick jest jednym z najważniejszych elementów 
kontroli procesu sterylizacji czy Zamawiający wymaga, aby klasa wskaźnika zgodna z normą 11140-4 
była potwierdzona przez niezależna jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad. nr 27 
Z uwagi na wygodę archiwizowania arkusza testu typu Bowie & Dick w dokumentacji prosimy o 
określenie minimalnej długości krawędzi arkusza jakiej wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowe gotowe pakiety Bowie - Dicka 
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* Pytanie nr 4  - dot. zad. nr 4 poz.1  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do laparoskopii wykonanego z 3-
warstwowego laminatu, gramatura 89 g/m2,  >100 H2O, wytrzymałość na sucho 163kPa, na 
mokro114 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3. Skład: 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 5  - dot. zad. nr 4 poz.2 
Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów TUR. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3. Skład: 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 6  - dot. zad. nr 4 poz 3 i 4  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego trójwarstwowego, 
gramatura  80g/m2, 900 H2O, wytrzymałość na sucho 102 kPa, na mokro 50 kPa. Zestaw zgodny z 
normą EN 13795-1,2,3. Skład: 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 7  - dot. zad. nr 4 poz.5 
Czy zamawiający dopuści półmaskę filtruj ącą mocowana na gumki środek ochrony indywidualnej. 
Norma 149:2001 FFP2, kolor biały? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 8  - dot. zad. nr 4 poz.6 
Czy zamawiający dopuści maskę mocowaną na gumki czterowarstwową odporną na przesiąkanie 
hipoalergiczną wodoodporną-technologia Splash Resistant Norma: PN EN 1468 IIR? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 
* Pytanie nr 9  - dot. zad. nr 4 poz.7 
Czy zamawiający dopuści maskę czterowarstwową, wiązana na troki, hipoalergiczną technologia 
Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-Technologia Splash Resistant. 
Norma: PN EN 1463 IIR? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 10  - dot. zad. nr 4 poz.15 
Zwracamy się  z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 6 pozycji nr 15 oraz umieszczenie tego 
asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak 
skonstruowany pakiet uniemożliwia  złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym 
pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a 
spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy 
jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie 
środków budżetowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 11  - dot. zad. nr 4 poz.16 
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę, pakowana po 2 szt. rozm. 75x120cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 12  - dot. zad. nr 4 poz.17 
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę+ 2 taśmy samoprzylepne 9x49cm, rozm. 37x75cm, 
pakowana pojedynczo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 13  - dot. zad. nr 4 poz.20 
Czy zamawiający dopuści zestaw sterylny do laparoskopii ginekologicznej. Skład: 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14  - dot. zad. nr 4 poz.21 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z 
lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, 
z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne 
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed 
rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie 
papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 
13795- wymagania standardowe.. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą 
się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 15  - dot. zad. nr 4 poz.22 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, 
wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w 
nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o 
gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką 
ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający 
aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone 
nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na 
fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema 
etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo 
pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - 
wymagania wysokie.  
Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla 
symboli odpowiednio M, L, XL, XXL? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 16  - dot. zad. nr 16 poz 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce: 50mb, szer. 
40cm, perforacja co 36cm, niebieskie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 17  - dot. zad. nr 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwet w roli o szerokości 39cm z perforacją co 38cm i 
długości rolki 50mb = 132 odcinki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 18  - dot. zad. nr 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwet w roli o szerokości 39cm z perforacją co 50cm i 
długości rolki 50mb = 100 odcinków? 
Czy w razie wyrażenie zgody możemy przeliczyć na odpowiednią ilość rolek? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz wyraża zgodę na przeliczenie ilości rolek. 

 
* Pytanie nr 19  - dot. zad. nr 5 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tasiemki do podwieszania naczyń silikonowe niesterylne 
w szpulach 125 odcinków po 40 cm śr 1 mm (kolor niebieski, żółty)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 20  - dot. zad. nr 5 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tasiemki do podwieszania naczyń silikonowe niesterylne 
w szpulce 71 odcinków po 70 cm śr 2 mm (kolor niebieski, żółty)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 21  - dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający oczekuje protez zbrojonych z PTFE czy poliestru. 
W przypadku poliestrowych prosimy o dopuszczenie protez o długości 40 lub 75 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza protezy zbrojone z PTFE. 

 
* Pytanie nr 22  - dot. zad. nr 23 
Czy Zamawiający  ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane 
i atestowane przez producenta urządzenia 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)  
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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 (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)? 
Uzasadnienie: 
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zagwarantuje Zamawiającemu dostawy sprzętu, którego 
jakość zapewni bezpieczną eksploatację wstrzykiwacza kontrastu (bezpieczną zarówno dla Pacjenta, 
jak i samego urządzenia). 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką 
jakością w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad 
VISTRON CT nie powodujące usterek w działaniu. 

 
* Pytanie nr 23  - dot. zad. nr 23 
Czy w przypadku, jeśli potencjalni Wykonawcy nie będą dysponować stosownym oświadczeniem 
producenta urządzenia Medrad Vistron CT lub/i  jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu, o 
pełnej kompatybilności i potwierdzonej jakości oferowanych produktów, Zamawiający w ramach 
Zadania  nr 23 wymagał będzie od Wykonawców oferujących zamienniki materiałów oryginalnych (tj. 
produkowanych przez firmę Medrad), złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o przejęciu 
przez niego pełnej odpowiedzialności za jakość oferowanego sprzętu jednorazowego użytku, a w 
przypadku uszkodzenia wstrzykiwacza kontrastu Medrad VISTRON CT (nr seryjny 54718) 
stanowiącego własność Zamawiającego na skutek używania przedmiotu zaoferowanego w ramach 
Zadania nr 23, kosztami naprawy lub wymiany urządzenia zostanie obciążony Wykonawca? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 24  - dot. zad. nr 23 
Zamawiający pisząc: 

Wkład kontrastu jednorazowego(cały zestaw wraz ze złączem) 
ma  na myśli: 

W pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT zestaw 
składający się z wkładu o pojemności 200 ml, złącza szybkiego napełniania (łącznik rurkowy), 
oraz złącza niskociśnieniowego o długości 150-152 cm? 

Odpowiedź: Tak. 
 
* Pytanie nr 25  - dot. wzór umowy ust.2 §3 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w ramach ust. 2 § 3 Wzoru umowy o treści: 
Obecny zapis: 
 

§ 3 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 
 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 2 % wartości towaru nie dostarczonego 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. 
Wnioskowany zapis : 

§ 3 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 
 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,2 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. 
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 nie wyraża zgody na modyfikację. 
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* Pytanie nr 26  - dot. podpisania oferty 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w postępowaniu, 
zwracamy się z prośba do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiajacego 
będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania 
zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana 
osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a 
także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej 
przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Odpowiedź: Pełnomocnictwo ma spełniać wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

 
* Pytanie nr 27  - dot. wzór umowy ust.2 §3 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są 
równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co 
narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w 
umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP 
zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar 
umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 28  - dot. wzór umowy ust.4 §3 
Paragraf 3 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „4. W przypadku odmowy dostawy towaru Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił.” 
Z treści tego punktu wynika, iż Zamawiający zapewnia sobie płynność dostaw bez konieczności 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Taki zapis sprawia, iż umowa jest nierównoprawna tak i dla Zamawiającego jak i Dostawcy.  
Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w punktu ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: 
„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony 
w ust §8 ust.1”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 29  - dot. wzór umowy ust.8 §3 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiający w przypadku 
udokumentowanych trzech kolejnych nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej 
kolejnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 30  - dot. zad.12 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, 
gorącym powietrzem w temp.  160oC/120min, 170oC/60min – testy paskowe kl.4 w opakowaniu po 
250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 31  - dot. zad.27 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga zaoferowania jednorazowych gotowych 
pakietów Bowie Dick czy też arkuszowych testów Bowie Dicka do samodzielnego przygotowania 
pakietów? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowe gotowe pakiety Bowie – Dicka. 
 
* Pytanie nr 32  - dot. zad.1 poz.1 – 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? 
Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę wykonawców a Zamawiającemu 
wybór bardziej korzystnego rozwiązania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 33  - dot. zad.11 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na kable o szerokości 15 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 34  - dot. zad.18 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z trzecią rurką 100 cm, z 
workiem 3l z uniwersalnym połączeniem 15F/22F ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby układ oddechowy zawierał trzecią rurkę 100cm, 
natomiast nie wyraża zgody na worek 3l, który jest za duży. 
 
* Pytanie nr 35  - dot. zad.31 poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbiornika na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o 
poj. 40 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 36  - dot. zad.25  
Czy zamawiający dopuści Przetwornik firmy ICU/Abbott, TRANSPAC, wraz z kompatybilnym 
kablem do podłączenia monitora w cenie przetwornika o następującej konfiguracji: 
Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem - linia  pomiarowa o 
długości  150 cm zawierająca: 
1 x przetwornik ciśnienia, 
2 x kranik trójdrożny, 
1 x drenik ciśnieniowy o długości 30 cm, 
1 x drenik ciśnieniowy o długości 120 cm, 
1 x linia płucząca o długości 150 cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zamawiający posiada monitory różnej produkcji, których kable połączeniowe przystosowane są do 
współpracy z przetwornikami o końcówce typu BD. 

 
* Pytanie nr 37 - dot. zad.nr 25  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  z jakimi typami kardiomonitorów współpracować będą 
zamawiane przetworniki celem dostarczenia kompatybilnych kabli połączeniowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 

 
* Pytanie nr 38 - dot. zad.nr 25  
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia płytek do mocowania przetwornika które można łączyć w 
zestawy dowolnej wielkości oraz zestawy mocowania przetworników? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 
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* Pytanie nr 39 - dot. zad.nr 25  
Czy Zamawiający dopuści bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe 
połączenie przetwornika z kablem zabezpieczonym wodoszczelnym kołnierzem, odpornym na zalanie 
oraz urazy mechaniczne? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 

 
* Pytanie nr 40 - dot. zad.nr 25  
Czy Zamawiający wymaga aby dren tętniczy (linia tetnicza) była oznaczona dodatkowo w kolorze 
czerwonym celem szybkiej identyfikacji linii? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 

 
* Pytanie nr 41 - dot. wzór 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 42 - dot. wzór umowy § 3 ust.2 
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 43 - dot. wzór umowy § 3 ust.10 
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 44 - dot. wzór umowy § 7 ust. 3 
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. 
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* Pytanie nr 45 - dot. zad. nr 25 
Czy Zamawiający w dopuści zestaw składający się z : 
- przetwornik jednorazowego użytku 
- testowany w 100% element ze znakomitą transmisją ciśnienia 
- używany w połączeniu z wszystkimi monitorami klasy CF 
- przystosowany do standardowego kabla z wtyczką 
- nowoczesna technologia scalonego układu umożliwia dokładną rejestrację uzyskiwanych wartości 
- wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, 
liniowość, stabilność zera) 
- prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza. 
- przetwornik do pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h.  
- zestaw wyposażony w 2 możliwości przepłukiwania – przepłukiwanie szybkie 1ml/h 
- aktywne skrzydełka i wypustkę gumowa.  
- zestaw kompatybilny z kablami typu BD poprzez okrągły wodoszczelny wtyk pinowy 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli zestaw spełni wymóg kompatybilności z kablami typu BD. 
 
* Pytanie nr 46 - dot. zad. nr 3 poz.3 
Prosimy o dopuszczenie przedłużacza do drenu o długości 210cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 47 - dot. zad. nr 4 poz.3 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych z serwetą na stolik 
instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 48 - dot. zad. nr 22 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego,  gotowego do natychmiastowego użycia zestawu 
do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia kaniuli, w składzie:  kaniula oddechowa 
(rurka) do wentylacji bez mankietu z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą, atraumatyczna 
igła-introduktor, rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji 
światła tchawicy , opaska mocująca z zapięciem na rzepy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 49 - dot. zad. nr 22 poz.1 
Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do konikotomii posiadał 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku  dzięki 
usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 50 - dot. zad. nr 24 
Ponieważ Zamawiający nie określił parametrów granicznych dotyczących ostrzy chirurgicznych 
prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować ostrza  pakowane w indywidualne opakowania typu 
blister biologicznie czyste, cechujące się szerokością strzyżenia  nie mniejszą niż 32 mm (cześć tnąca)  
oraz wysokością strzyżenia nie większą niż 0,3 mm.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem kompatybilności z golarką. 

 
* Pytanie nr 51 - dot. zad. nr 24 
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo procedury przygotowywania pacjentów do 
zabiegów oczekuje, aby na każdym ostrzu i na opakowaniu był fabrycznie  naniesiony  numer LOT co 
pozwala na identyfikację ostrza po usunięciu opakowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 52 - dot. zad. nr 28 poz.1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje strzykawek trzyczęściowych do pomp 
infuzyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawek trzyczęściowych do podawania kontrastu. 

 
* Pytanie nr 53 - dot. zad. nr 28 poz.1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o podanie jakie rodzaje pomp i jakich producentów posiada Zamawiający na 
wyposażeniu Szpitala, w celu pełnej kompatybilności oferowanych strzykawek z posiadanymi 
pompami. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. 

 
* Pytanie nr 54 - dot. zad. nr 29 poz.1 
W związku z możliwością zaoferowania różnej pojemność pojemników z wodą, prosimy 
Zamawiającego o zmianę jednostki miary na ml i możliwość podania ceny za 50 ml z odpowiednim 
przeliczeniem ceny w formularzu cenowym. W innym wypadku nie można w sposób jednoznaczny 
wybrać najtańszej oferty, ponieważ różni producenci produkują różną pojemność wody np. 600 ml i 
640 ml, stąd też oferta w drugim przypadku będzie droższa, co jest spowodowane nie wyższą ceną 
przypadającą na 1 ml, tylko zaoferowaniem większej ilości wody w pojemniku, co za tym idzie 
możliwością nawilżenia większej ilości pacjentów z jednego opakowania wody. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 55 - dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 56 - dot. zad. nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do laparoskopii o następującym 
składzie: 
serwetaw kształcie litery T z 

otworem 30 cm x 34 cm,  
 przylepcem i 

zintegrowanymi 
nogawicami 

1 260x240 PROST. 30x34 

kieszeń na płyny z kształtką 2 30x25     
taśma medyczna 1 50x9     

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

serwetki do rąk 2 40x20     
Serweta główna wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 
g/m2, 8 organizatorów przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia dołączona 
do zestawu w osobnym opakowaniu. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1,2,3 posiadający min 2 
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 57 - dot. zad. nr 4 poz.2, 5 -7, 15-17, 20 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji z pakietu, pozwoli to większej liczbie oferentów 
złożyć konkurencyjne oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 58 - dot. zad. nr 4 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów 
chirurgicznych o następującym składzie: 

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 
Serwety wykonane z włókniny foliowanej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 
73 g/m2, zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, 
posiadający min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 59 - dot. zad. nr 4 poz.4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji z pakietu, pozwoli to większej liczbie oferentów 
złożyć konkurencyjne oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 60 - dot. zad. nr 4 poz.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów 
chirurgicznych o następującym składzie: 

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 
Serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowj o gramaturze 56 g/m2, 
zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, 
posiadający min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 61 - dot. zad. nr 4 poz.10 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie beret z gumką w kolorze niebieskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 62 - dot. zad. nr 4 poz.14 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuch ochronny, uniwersalny o gramaturze 17g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 63 - dot. zad. nr 4 poz.14 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuch w rozmiarze XL? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 64 - dot. zad. nr 4 poz.21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny SMS 
gramaturze 35g/m2 pakowany z min. dwoma ręcznikami do rąk, rzep o długości 8 cm, poziom 
barierowości kodowany piktogramem, wskaźnik odporności na penetrację płynów 44 cm H2O, 
posiadający min 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji medycznej, pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 65 - dot. zad. nr 4 poz.22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny SMS 
gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z laminatu w części przedniej i na rękawach o 
gramaturze min 40g/m2,  pakowany z min. dwoma ręcznikami do rąk, rzep o długości 8 cm, poziom 
barierowości kodowany piktogramem, posiadający min 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
* Pytanie nr 66 - dot. zad. nr 11 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowiec sterylny na kable o wymiarach 15x250cm 
lub o wymiarach 13x244 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie wymiar 15 x 250 cm. 

 
* Pytanie nr 67 - dot. wzoru umowy 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Dni robocze od poniedziałku do soboty za wyjątkiem niedziel oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
* Pytanie nr 68 - dot. wzoru umowy§3 ust.2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w §3 ust.2 na 0,2% niezrealizowanej w 
terminie dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 69 - dot. wzoru 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? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 70 - dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zrezygnować z nakazu sygnowania nr umowy na fakturze lub czy zgadza 
się aby powyższe informacje były zapisane nie w fakturze, lecz w załączniku do faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 71 - dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
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, 


