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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/29/2014  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. 25
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 25 zestawu do kaniulacji tętnicy metoda Selingera o 
średnicy 1,2 mm i długości 7,6 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 2 dot. zad. 20
Czy Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy pozbawiony był ftalanów, substancji groźnych dla 
człowieka, podejrzanych o działanie rakotwórcze?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby układ był bezpieczny dla pacjenta.

* Pytanie nr 3 dot. zad. 20
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 dot. zad. 17
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  17  prowadnik  z  pokryciem 
hydrofilnym o następujących parametrach:

a. Sztywność końcówki 1,0glub 20,0g
b. Końcówka cieniująca 3cm lub 17cm
c. Długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm
d. Średnica zewnętrzna 0,014cala dostępny prowadnik z taperowaną końcówką 0,008”
e. Dystalna część prowadnika pokryta płaszczem polimerowym o długości 22cm lub pokrycie 

hydrofilne SLIPCOAT® na oplocie
f. Pokrycie PTFE na szafcie
g. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 5 dot. zad. 18
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w pakiecie  nr  18  cewników diagnostycznych  o 
dostępnych średnicach 4F (0.040”) i 5F (0,052”) i ciśnieniu 1050 psi; pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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* Pytanie nr 6 dot. zad. 29
Czy Zamawiający w zadaniu nr 29 dopuści wywoływacz i utrwalacz do obróbki automatycznej  w 
opakowaniach 2x20l?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

* Pytanie nr 7 dot. zad.28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę tylko próbek dla pozycji nr 1 tj. 
filmów do mammografii 18x24 – w przypadku zaoferowania błon tego samego producenta dla poz. 
1 i 2?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 8 dot. zad. 4 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie: „Strzykawki j.u. białej 50/60ml do pomp infuzyjnych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

* Pytanie nr 9 dot. zad. 4 poz.2
Prosimy o dopuszczenie: „Strzykawki j.u. bursztynowej 50/60 ml do pomp infuzyjnych”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

* Pytanie nr 10 dot. zad. 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 16Gx43mm z regulacją w zakresie 5-30mm lub 
16Gx60mm z regulacją 22-47mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę do punkcji mostka 16Gx43mm z regulacją w zakresie
 5-30mm.

* Pytanie nr 11 dot. wzoru   mowy   §3, ust. 1  
Uprzejmie  prosimy  o  zmniejszenie  kary  umownej  do  „…10%  wartości  niezrealizowanej  części 
umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 12 dot. zad.3
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml cewnikową która opcjonalnie jest wyposażona w jeden 
łącznik „luer”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 13 dot. zad. 4
Czy Zamawiający dopuści w poz .1,2 dopuści strzykawkę trzyczęściową 50ml (60ml) 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 oznacza pojemność 
60 ml jest tzw. Całkowitą pojemność 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 960ml).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 14 dot. zad. 20 
Czy zamawiający w zadaniu 20 dopuści układ oddechowy j.u., anestetyczny, okrężny dla dzieci z rur 
rozciągalnych  –  z  pamięcią  kształtu,  średnica  15mm,  zakres  kompresji  rur  od  40cm do 200cm z 
workiem  oddechowym  neoprenowym  o  poj.  1l,  dodatkowa  gałąź  z  zakresem  kompresji  rury  w 
zakresie 40cm do 150cm posiadający kolano z portem kapno; złącze Y; łącznik kątowy, łącznik prosty 
22M-22M; mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 15 dot. zad. 22 
Czy Zamawiający w zadaniu 22 ma na myśli igły doszpikowe EZ-IO?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 16 dot. zad. 25 
Czy Zamawiający w zadaniu 25 dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy metodą Seldingera o średnicy 18 
Ga i długości 8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 17 dot. proj. umowy i SIWZ
Wnosimy  o  usuniecie  wymogu  dołączenia  do  oferty  zgłoszenia/powiadomienia  Prezesa  Urzędu 
Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  oraz 
świadectwa  zgłoszenia  lub  wpisu  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 
Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  jako  wymogu  sprzecznego  z  aktualnie  obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

* Pytanie nr 18 dot. proj. umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §3 ust.2 wzoru umowy 
do 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

* Pytanie nr 19 dot. proj. umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3:”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 20 dot. zad.4
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy są używane w placówce 
Odpowiedź: Zamawiający używa pomp firm: ASCOR, BRAUN, KWAPISZ.

* Pytanie nr 21 dot. zad. 4
Czy strzykawki mają być wpisane w menu wyświetlacza pomp infuzyjnych stosowanych w szpitalu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż strzykawki powinny być wpisane w menu wyświetlacza pomp 
infuzyjnych stosowanych w szpitalu.

* Pytanie nr 22 dot. zad. 28 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje błon mammograficznych oblanych dwustronnie 
jedną warstwą emulsji, tak jak obecnie używane w szpitalu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

* Pytanie nr 23 dot. zad. 11 poz1-.4
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na odstąpienie  w poz.  1-4 od przedstawienia próbek z uwagi  na 
bardzo małą ilość przedmiotu zamówienia i wysoki koszt próbek?
Odpowiedź: 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,
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