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SPZOZ/SAN/ZP/165/2014                   Sanok, dnia  2 września 2014r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/32/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na   dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku   dla 

SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 
* Pytanie nr 1 -  dot. zad. nr 3, poz.  3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza długości 210cm, pozostałe parametry jak w 
siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 -  dot. zad. nr 9, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli rurkę z ruchomą, przezroczysta 
ramką  mocującą  o  obrotowym,  jednoelementowym  mechanizmie  blokującym,  umożliwiającym 
płynną regulację położenia ramki.
Odpowiedź:   Zamawiający nie ma na myśli rurki jak wyżej.   

* Pytanie nr 3 -  dot. zad. nr 2, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  strzykawki  3-częściowe  mają  być  przeznaczone  do 
bezpiecznego  podawania  cytostatyków  z  dołączonym  do  oferty  oświadczeniem  producenta 
potwierdzającym w/w fakt.
Odpowiedź:   Zamawiający nie podaje cytostatyków (nie wymaga lecz dopuszcza).  

* Pytanie nr 4 -  dot. zad. 21, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki 3-częściowe mają posiadać logo producenta i 
typ  strzykawki  oryginalnie  nadrukowane  na  cylindrze  w celu  łatwej  identyfikacji  strzykawki  bez 
opakowania jednostkowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza. 

* Pytanie nr 5 -  dot. zad. 21, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki trzyczęściowe mają być w całości (tłok i 
cylinder) wykonane z polipropylenu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż strzykawki maja być wykonane z materiału bezpiecznego dla  
pacjenta. 

SPZOZ/SAN/ZP/165/2014                                     Strona 1 z 16

http://www.zozsanok.pl/


* Pytanie nr 6 -  dot. zad. nr 22, poz. 1
W związku z faktem, że na rynku wyrobów medycznych dostępne są pojemniki ze sterylną wodą o 
różnych pojemnościach, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie zapotrzebowanej ilości 
wody  w  mililitrach  i  dopuszczenie  możliwości  wyceny  (  zmianę  jednostki  miary  w  formularzu 
cenowym ) w/w wody na 10ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego 
typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych wykonawców i pozwoli naszej firmie 
na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  7 -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu mają 
posiadać  logo  producenta  i  typ  strzykawki  oryginalnie  nadrukowane  na  cylindrze  w  celu  łatwej 
identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

* Pytanie nr 8 -  dot. zad. nr 27, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu 
mają być w całości (tłok i cylinder) wykonane z polipropylenu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż strzykawki maja być wykonane z materiału bezpiecznego dla  
pacjenta. 

* Pytanie nr 9 -  dot. zad. nr 28, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz sterylny do pompy infuzyjnej z kranikiem 
trójdrożnym ma być wolny od DHP.
Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia iż przedłużacz ma posiadać dopuszczenie do użycia.   

* Pytanie nr 10 -  dot. zad. nr 28, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki wyposażone były w podwójny 
wskaźnik pozycji  otwarty/zamknięty.  Rozwiązanie to  zwiększa bezpieczeństwo pracy,  gwarantując 
precyzyjne  i  lekkie  ustawianie  wartości  przepływów  oraz  równomierny  przepływ  w kraniku  bez 
zmiany ciśnień. Minimalizuje także ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się 
powietrza do systemu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga. 

* Pytanie nr 11 -  dot. zad. nr 28, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby kraniki były wykonane z poliwęglanu  - 
materiału  odpornego  na  pękanie,  przystosowanego  do  podaży  cytostatyków,  leków drażniących  i 
silnie działających.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.  

* Pytanie nr 12 -  dot. zad. nr 29, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik Y w obwodzie oddechowym ma być wyposażony 
w dwa porty do próbkowania zabezpieczone zatyczkami na uwięzi.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż układ nie ma łącznika Y ani portu do próbkowania. 
 
* Pytanie nr  13 -  dot. zad. nr 30, poz. 1, 2
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  do  jakich  pomp  infuzyjnych  mają  być  przeznaczone 
strzykawki.
Odpowiedź:      Maja być przeznaczone do pomp  f. Ascor, Kwapisz.

* Pytanie nr 14 -  dot. zad. nr 30, poz. 1,2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy strzykawki  mają  być  wymienione  w instrukcji  użycia 
pomp.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż maja być kompatybilne z pompami j/w.
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* Pytanie nr 15 -  dot. zad. nr 30, poz. 1,2 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zaoferowania  strzykawek  j.uż.  z  końcówką  luer-lock  o 
pojemności 50/60ml, spełniających pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16 -  dot. zad. nr 30, poz. 1,2  
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  czy  strzykawki  mają  być  w  całości  (tłok  i  cylinder) 
wykonane z polipropylenu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż strzykawki  maja być wykonane z materiału bezpiecznego dla  
pacjenta. 

* Pytanie nr  17 -  dot. zad. nr 31, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  prowadnicy  do  rurek  w  rozmiarze  4,0mm  o  średnicy 
zewnętrznej 3,93mm i długości 366mm, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 18 -  dot. zad. nr 31, poz. 2 
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  prowadnicy  do  rurek  w  rozmiarze  3,0mm  o  średnicy 
zewnętrznej 1,95mm i długości 220mm, pozostałe parametry jak w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  19 -  dot. zad. nr  4, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnego  obłozenia  do laparoskopii  z  serwetą  na  stolik 
Mayo w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego w SIWZ tj. 80 x 140cm, pozostałe wymogi 
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 20 -  dot. zad. nr 4, poz. 16
Prosimy o dopuszczenie osłony kończynę w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego w SIWZ 
tj. 36,5x72cm z taśma 9x50cm.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 21 -  dot. zad. nr 3, poz. 1,2
Czy Zamawiający dopuści  maskę  Venturiego dla dzieci  i  dorosłych  wykonana z wysokiej  jakości 
przeźroczystego tworzywa wyposażona w 6 reduktorów tlenu w stężeniu od 24%-50%, o przepływie 
od 2l  do 15l/min.  Dren posiadający 4 podłużne paski  wzmacniające które  powoduje,  ze  dren nie 
załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 22 -  dot. zad. nr 3, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu sterylny o dł. 210cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 23 -  dot. zad. nr 7, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu do dializy dwuświatłowego 12F, długości 15,20cm.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 24 -  dot. zad. 21, poz. 1a i 1b
Prosimy   dopuszczenie  strzykawek  trzyczęściowych,  sterylnych  odpowiednio  20ml  i  10ml  z 
końcówką luer (wtykową). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 25 -  dot. zad. 30, poz. 1,2
Czy  Zamawiający  dopuści  w  poz.  1,2  strzykawkę  trzyczęściową  50ml  (60ml)   transparentną  i 
bursztynową do pomp infuzyjnych. Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50ml. 
A  skala  widoczna  na  cylindrze  strzykawki  jest  rozszerzona  do  60ml.w  myśl  normy  oznaczona 
pojemność 60ml jest tzw. całkowita 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 (60ml).  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 26 -  dot. zad. nr 1, poz. 1
Czy  Zamawiający  wymaga  fartucha,  którego  szwy  łączone  są  ultradźwiękami,  tj.  metodą,  która 
pozwala zminimalizować ryzyko ewentualnych przecieków oraz stanowią barierę przed przenikaniem 
bakterii, a ty samym zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach sali operacyjnej 
znacznie lepiej niż tradycyjne lub klejone szwy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 27 -  dot. zad. nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów z rękawami typu reglan, które nie ograniczają 
ruchów chirurga, co zwiększa komfort pracy, ale i bezpieczeństwo na sali operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

* Pytanie nr 28  -  dot. zad. nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w rozmiarach: M, L, XL i XXL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 29 -  dot. zad. nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do laparoskopii, wykonane z laminatu 3-
warstwowego, o gramaturze min. 73 g/m2, wodoszczelności powyżej 191 cm H2O, wytrzymałości na 
rozerwanie  na  mokro  95  kPa,  i  sucho  108  kPa,  zdolności  absorpcyjnej  powyżej  800%  na  całej 
powierzchni okrywającej pacjenta, posiadające 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, o składzie: 

serweta z otworem w 
kształcie trapezu (rozm. 28 

cm x 20 cm x 19 cm) i 
przylepcem

1 L3 300x180

kieszeń na płyny z kształtką 1 42x35
taśma medyczna 1 50x9

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

serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 30 -  dot. zad. nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do laparoskopii wykonanego z włókniny 
foliowanej  polipropylenowo-polietylenowej  o  gramaturze  min.  56 g/m2,  wodoszczelności  powyżej 
250 H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 150 kPa, zdolności absorpcyjnej 
powyżej 550% na całej powierzchni okrywającej pacjenta, posiadające 2 naklejki do dokumentacji 
pacjenta, o składzie: 

serweta w kształcie litery T z 
otworem 30 cm x 34 cm, 

      przylepcem i 
zintegrowanymi nogawicami

1 L2 260x240

kieszeń na płyny z kształtką 2 42x35
taśma medyczna 1 50x9

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

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 31 -  dot. zad. nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 265 cm x 180 cm z otworem w 
kształcie trapezu o wymiarach 28 cm x 20 cm x 19 cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i 
klapą przesłaniającą wykonaną z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 
min. 56 g/m2, razem w zestawie z serwetą na stół do instrumentarium w rozm. 190 cm x 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 32 -  dot. zad. nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, o składzie: 

serweta z przylepcem 1 L3 240x150

serweta z przylepcem 1 L3 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 L3 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1  190x150
serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 4 40x20
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina foliowana wiskozowo-
polietylenowo-polipropylenowa), o gramaturze min. 73 g/m2, zestaw spełnia wymagania dla procedur 
wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zmianę  rozmiarów  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  
parametrów.

* Pytanie nr 33 -  dot. zad. nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, o składzie: 

serweta z przylepcem 1 L2 240x150

serweta z przylepcem 1 L2 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 L2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1  190x150
serweta na stolik Mayo 1  145x80

serwetki do rąk 2 40x20
Serwety  okrywające  pacjenta  wykonane  z  laminatu  2-warstwowego  (włóknina  foliowana 
polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2, zestaw spełnia wymagania dla procedur 
wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zmianę  rozmiarów  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  
parametrów.

* Pytanie nr 34 -  dot. zad. nr 4, poz. 5-7

Zwracamy się  z  prośbą o wyłączenie  pozycji  do osobnego pakietu,  co umożliwi  większej  liczbie 
Wykonawców złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Proponowana  wyżej  modyfikacja  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  nie  narażając 
realizacji przez Zamawiającego celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, pozwoli na 
złożenie  oferty większej  liczbie wykonawców.  Zwiększy zatem konkurencyjność  przetargu,  a tym 
samym  możliwość  wyboru  oferty  optymalnej  dla  Zamawiającego.  Będzie  więc  zgodna  z  zasadą 
uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania 
zamówienia, narażając postępowanie na zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 35 -  dot. zad. nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie beretu w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 36 -  dot. zad. nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego o gramaturze 17g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 37 -  dot. zad. nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na nogi w rozm. 80 cm x 120 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 38 -  dot. zad. nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 45 cm x 80 cm, z taśmą 9x50 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 39 -  dot. zad. nr 4, poz. 19

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby na narzędzia w rozm. 35 cm x 42 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 40 -  dot. zad. nr 4, poz. 20

 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawu  do  laparoskopii  ginekologicznej,  o 
składzie: 

serweta z otworem trapez 
(rozm. 28x20x19 cm) i 

przylepcem
1 L2 300x180

kieszeń na płyny z kształtką 1 42X35
taśma medyczna 1 50x9

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

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 41 -  dot. zad. nr 4, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii ginekologicznej, o składzie: 

Serweta z otworem w 
kształcie trapezu (rozm. 

28x20x19 cm), przylepcem, 
zintegrowanymi nogawicami i 

klapą przesłaniającą

1 L2 265x180

serweta 1 L2 90x75
taśma medyczna 1 50x9

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

serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 42 -  dot. zad. nr 4, poz. 21-22

Czy zamawiający  dopuści  włókninę  typu  SMS? Włókniny typu  SMS i  SMMS to  włókniny tego 
samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji 
włókniny typu  SMS nanoszenie  warstwy S odbywa  się szybko,  natomiast  nanoszenie  warstwy M 
odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w 
celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa 
się  powoli.   Niektórzy producenci  w celu obniżenia kosztów produkcji  i  podniesienia wydajności 
procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę 
M (podaje się taką samą ilość surowca,  ale  w dwóch mniejszych  dyszach),  co powoduje  jedynie 
przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla 
rozróżnienia  procesów,  opisuje  się  symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie  różnią  się 
zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same 
ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika z 
gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów włókniny. 

* Pytanie nr 43 -  dot. zad. nr 4, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści  fartuch  chirurgiczny wykonany  z  miękkiej  polipropylenowej  włókniny 
SMS  o  gramaturze  35  g/m²?  Rękawy  typu  raglan  zapewniają  swobodę  ruchów,  zakończone  są 
niepylącym poliestrowym mankietem. Długość rękawa 8 cm pozwala na wygodne i jałowe założenie 
rękawicy.  Zgrzewy  wykonane  zostały  techniką  ultradźwiękową,  co  zapewnia  pełną  barierowość. 
Parametry fartucha: paroprzepuszczalność: 4382 g/m2/24h, odporność na przenikanie cieczy: 44,6 cm 
H2O. Fartuch sterylizowany parą wodną. Fartuch przy szyi zapinany jest na rzep, a system troków 
wewn.  i  zewn.  ułatwia  sterylne  założenie  fartucha.  –  najpierw  na  brudno",  później  "na  czysto". 
Kartonik do podtrzymania troków umożliwia założenie fartucha w sposób jałowy. Fartuch złożony w 
sposób "book-folded". Dodatkowo fartuch pakowany jest w papier krepowany z dwoma ręczniczkami 
z  niepylącej  włókniny  kompresowej.  W wersji  jałowej  fartuch  wyposażony  w podwójną  etykietę 
TAG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 44 -  dot. zad. nr 4, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms 
o  gramaturze  35  g/m².  Strefa  krytyczna  (przód  do  końca  i  rękaw  do  łokcia),  kontaktująca  się 
bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 
40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. 
Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem 
płynów  -  u  góry,  z  tyłu  jest  zapinany  na  rzep.   Troki  wszyte  wewnątrz  i  na  zewnątrz  wyrobu 
umożliwiają  założenie  fartucha  najpierw  na  „brudno”,  a  potem  na  „czysto”,  specjalny  kartonik 
umożliwia  wiązanie  fartucha  w  sposób  aseptyczny.  Rękawy typu  raglan  nie  ograniczają  ruchów 
chirurga  i  są  zakończone  niepylącym,  poliestrowym  i  bezszwowym  mankietem,  chłonącym  pot. 
Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. 
Fartuch  posiada  dodatkowo  owinięcie  w  papier  krepowy,  pakowany  z  dwoma  ręczniczkami  z 
niepylącej włókniny kompresowej. Minimalne parametry fartucha: odporność na przenikanie cieczy: 
187,0 cm H2O dla  powierzchni  krytycznych  i  44,3 cm H2O dla  powierzchni  mniej  krytycznych; 
wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 95,1 kPa dla powierzchni krytycznych i min. 51,4 kPa dla 
powierzchni  mniej  krytycznych  oraz  wytrzymałości  na  przenikanie  na  mokro  dla  powierzchni 
krytycznych min. 60,5 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 45 -  dot. zad. nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na kable w rozm. 150x250 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 46 -  dot. zad. nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet na rolce w rozm. 51x65 cm, 1 rolka – 30 
odcinków? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet na rolce w rozm. 51x65 cm, 1 rolka  
– 30 odcinków dokonując odpowiednich  przeliczeń (ilość rolek ma odpowiadać ilości odcinków).

* Pytanie nr  47 -  dot.  treści umowy

Czy Zamawiający potwierdza, ze dostawa będzie odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający   potwierdza,  ze  dostawa  będzie  odbywać  się  w  dni  robocze,  tj.  od  
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

* Pytanie nr  48 -  dot.  treści umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane 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.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  49 -  dot.  treści umowy

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

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  50 -  dot.  treści umowy

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

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość 
podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych 
okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie 
będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  51 -  dot.  treści 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 przepisu art.  106e ustawy o 
podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie 
przewiduje  zamieszczania  numeru  umowy  na  fakturach.  W  tej  sytuacji,  w  przypadku 
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wykonawców korzystających  z  takich  systemów  wystawiania  faktur,  zamieszczanie  numeru 
umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi 
kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na cenę oferty.

Udzielając  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  proszę  wziąć  pod uwagę  bieżące orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, 
„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać  
pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny  
tak,  aby  te  interesy  były  jak  najbardziej  zrównoważone”.  Podobne  stanowisko  Krajowa  Izba 
Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 
2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu 
innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  wykreślnie  słowa „sygnowana nr umowy”. 

* Pytanie nr 52 -  dot. zad. nr 19 – zestaw do krwawego / inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
1.  Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  krwawego/inwazyjnego/  pomiaru  ciśnienia  krwi  bez 
zakrzywionej igły w zbiorniku wyrównawczym?
2.  Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  krwawego/inwazyjnego/  pomiaru  ciśnienia  krwi  z 
połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?
3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do krwawego/inwazyjnego/ pomiaru ciśnienia krwi typu Edwards 
z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?
4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie do jakich monitorów wymaga zestawów do 
krwawego /inwazyjnego/pomiaru ciśnienia krwi. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  jak  wyżej  pod  warunkiem  dostarczenia  kabli  łączących  do 
monitorów  typ. j/w oraz uchwytów na przetworniki (2 kieszenie) do stojaków szt. min.8. 
Monitory:
Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6 szt
Mindray iPM8/BeneView T8 – 12 pin – 3 szt
BLT Any View A5 – 4 pin – 1 szt
GE DASH 4000 – 1 szt 

* Pytanie nr 53 – 55 pominięto
 
* Pytanie nr 56 -  dot. zad. nr 19
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie:  wysokiej  jakości  przetwornik  do  krwawego  pomiaru 
ciśnienia, pojedynczy,  zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany 
jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej 
linii  dająca  wysoką  częstotliwość  własną  >49Hz  -zapewniająca  wierne  odwzorowanie  sygnału  i 
niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Dł. linii 152 
cm (122 + 30 cm). 
W przypadku wyrażenia zgody - na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 
odpowiedniej ilości kompatybilne z bezpinowymi wodoszczelnymi zakończeniami przetwornika kable 
połączeniowe oraz kompatybilne z kardiomonitorami. 
Jednocześnie prosimy Zamawiającego o podanie, z jakimi  kardiomonitorami  (nazwa, model)  mają 
współpracować przetworniki.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  jak  wyżej  pod  warunkiem  dostarczenia  kabli  łączących  do 
monitorów  typ. j/w oraz uchwytów na przetworniki (2 kieszenie) do slajdów szt. min.8. 
Monitory:
Mindray PM 6000 – moduł 6 pinowy – 6 szt
Mindray iPM8/BeneView T8 – 12 pin – 3 szt
BLT Any View A5 – 4 pin – 1 szt
GE DASH 4000 – 1 szt 

* Pytanie nr 57 -  dot. zad. nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie liczny wymaganych próbek w w/w zadaniu do 2 szt. 
Ponadto w zadaniu 29 nie występuje pozycja 2 – Czy Zamawiający ma na myśli próbki dla pozycji 1?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 2 sztuki. Występuje tylko 1 pozycja. 

* Pytanie nr 58 -  dot. wzoru umowy
Wnosimy  o  usunięcie  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.
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).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 59 -  dot. wzoru 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 60 -  dot. wzoru 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”?
Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w 
cenę  oferty  wkalkulować  ryzyko  zmian  stawek  podatkowych,  przekładające  się  bezpośrednio  na 
zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr  61 -  dot. zad. 4, poz. nr 1
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  obłożenia  do  laparoskopii  wykonany  z 
trójwarstwowego  materiału  o  gramaturze  74  g/m2  na  całej  powierzchni,  bez  wzmocnień,  o 
wodoszczelności min.  200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho min.  125 kPa oraz na 
mokro min. 100 cm H2O oraz o następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr  62 -  dot. zad. 4,  poz. nr 2
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  obłożenia  do  TUR  z  przylepnym  otworem 
brzusznym oraz nieprzylepnym otworem na prącie, bez wzmocnienia chłonnego wokół otworów z 
torbą do zbierania płynów z sitem, drenem i zaworem, o składzie:

SPZOZ/SAN/ZP/165/2014                                     Strona 10 z 16



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 63  -  dot. zad. 4,  poz. nr 3
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  uniwersalnego  wykonanego  z 
trójwarstwowego materiału (polipropylen, wiskoza, polietylen) o gramaturze 74 g/m2, o składzie:

lub zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PE + PP ze wzmocnieniami w obszarach 
krytycznych z włókniny polipropylenowej o składzie:

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  1  zestawu  uniwersalnego  wykonanego  z  
trójwarstwowego materiału (polipropylen, wiskoza, polietylen) o gramaturze 74 g/m2.

* Pytanie nr  64 -  dot. zad. 4,  poz. nr 4
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  uniwersalnego  wykonanego  z 
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2, o składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 65 -  dot. zad. 4,  poz. nr 7
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  maski  chirurgicznej  typu  II  ze  specjalnymi 
taśmami, które chronią przed zaparowaniem dla osób noszących okulary?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 66 -  dot. zad. 4,  poz. nr 11
Czy Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  czepka  chirurgicznego  z  taśmą  chłonącą  pot 
wokół głowy, w tylnej części ściągacz??
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 67 -  dot. zad. 4,  poz. nr 13
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego uniwersalnego o gramaturze 
28 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 68 -  dot. zad. 4,  poz. nr 15
Czy można zaoferować osłonę na nogi pakowaną po a‘ 2 szt. w rozmiarze 75 x 120 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 69 -  dot. zad. 4,  poz. nr 16
Czy można zaoferować osłonę na kończynę 25 x 80 cm z taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 70 -  dot. zad. 4,  poz. nr 17
Czy można zaoferować czepek wiązany w kolorze aqua?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 71 -  dot. zad. 4,  poz. nr 19
 Czy można zaoferować kieszeń samoprzylepną 2 komorową w rozmiarze 43 x 38 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 72 -  dot. zad. 4,  poz. nr 20
Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy Protect 150 x 240 cm - opakowanie zestawu
1 x serweta Protect do laparoskopii ginekologicznej 230 x 250 cm z otworem przylepnym 29 x 19 
cm  folią operacyjną  na brzegach i otworem kroczowym nieprzylepnym 9 x 12 cm z ruchomą 
osłoną zintegrowana z osłonami na nogi i 3 uchwytami na przewody typu rzep
1 x ręcznik 33 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 73 -  dot. zad. 4,  poz. nr 21,22 
Czy można zaoferować fartuch z włókniny SMMMS, z rękawami zszytymi techniką ultradźwiękową, 
z  rzepem  o  długości  10  cm,  bez  kodowania  poziomu  barierowości  kolorem  na  fartuchu  i  na 
opakowaniu, pakowany w papier krepowy oraz torebkę papierowo –foliową
Odpowiedź: Zamawiający

* Pytanie nr 74 -  dot. zad. 4,  poz. nr 21,22
Czy można zaoferować fartuch o wskaźniku odporności na penetrację płynów min 36 cm H2O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 75 -  dot. zad. 4,  poz. nr 22
Czy można zaoferować fartuch ze wzmocnieniami z laminatu o gramaturze 38 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
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* Pytanie nr 76 -  dot. zad. nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej 
podfoliowanej na całej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 77 -  dot. zad. nr 1, pozycja 2
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr  78 -  dot. zad. nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 79 -  dot. zad. nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kable w rozmiarze 16x200cm lub 14x250cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 80 -  dot. zad. nr 24
Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 81 -  dot. zad. nr 11, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  wskaźniki  wieloparametrowe  do  kontroli  procesu  sterylizacji  suchym, 
gorącym powietrzem w temp. 1600 C/120min, 1700 C/60min – testy paskowe, kl.4 w opakowaniu po 
250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia instrukcji interpretacji wyniku.

* Pytanie nr 82 -  dot. zad. 20, poz. 1
Prosimy  o  sprecyzowanie  czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  jednorazowych  gotowych 
pakietów BowieDick,  czy  też  arkuszowych  testów Bowie  Dick  do  samodzielnego  przygotowania 
pakietów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga  jednorazowych gotowych pakietów BowieDick. 

* Pytanie nr 83 -  dot. zad. 4, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 taśma przylepna 9x50cm
1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm
4 ręczniki do rak 30,5x34cm
2 przyklejane serwety 75x90cm
1 przyklejana serweta 180x180cm
1 przyklejana serweta duża 150x240cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm

oraz wydzieli te pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty 
szerszemu gronu Wykonawców? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 

* Pytanie nr 84 -  dot. zad. nr 7
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  zestawu: 
Cewnik do krótkiej dializy  dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego miękkiego poliuretanu; 
kanały cewnika okrągłe, 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 , grubość 12Fr oraz jednej długości 
25cm.  Zestaw  umożliwia  założenie  cewnika  na  długości  np.od  15cm  do  25  cm . 
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 hydrofilne  12/14Fr, *2 skrzydełka mocujące w 
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formie  zapinanego klipsu,   *  strzykawka  5ml,  *  skalpel  11,  *  plaster  z  rzepem do zamocowania 
cewnika, *opatrunek, *naklejka identyfikacyjna pacjenta,  ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 85 -  dot. zad. nr 17
Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie poniższego  zestawu do konikotomii:  
Zestaw  do  najszybszej  konikotomii  ratunkowej  metodą  jednostopniową  „  Quicktrach”.  Zestaw 
zawiera: *stożkowo zakończoną igłę punkcyjną ( gwarantującą wytworzenie możliwie małej przetoki, 
niezbędnej  do wentylacji)   z  nałożoną kaniulą o średnicy 4 mm (dorosły ) lub 2 mm (dziecko),* 
uniwersalny łączniki 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; *stoper kontroli głębokości 
wkłucia,  zapobiegający  perforacji  tylnej  ścianki  tchawicy;  strzykawka  pozwalająca  na  pewne 
uchwycenia  zestawu  oraz   do  kontroli  aspiracji  gazów;  taśmę  do  umocowania  kaniuli.  Zestaw 
pakowany na tacce, sterylny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  86 -  dot. zad. nr 20, poz. 1
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności testu Bowie-Dick z norma PN EN ISO 11140-4 
przez  organizację  niezależną  zarówno  od  producenta  jak  i  konsumenta,  działająca  w  sposób 
obiektywny, posiadająca akredytację potwierdzającą kompetencje techniczne, uprawnioną do kontroli 
jakości  i  potwierdzenia,  że  dostarczone  produkty  odpowiadają  określonym  normom,  jaka  jest 
niezależna jednostka notyfikowana?    
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 87  - pominięto 

* Pytanie nr 88  -  dot. zad. nr 7
Czy zamawiający dopuści  dwuświatłowy,  poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze  10-
12Fr,  konrastujący  w  rtg  o  długości  15  lub  20cm,  do  wyboru  przez  zamawiającego.  Cewnik 
wprowadzony  za  pomocą  metody  Seldingera.  Oznaczniki  co  centymetr  od  9cm  od  dystalnej 
końcówki. Elastyczne skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka 
dystalna. 
Opakowanie zawiera:
   1 dwuświatłowy cewnik (PUR XRO)
   1 igła wprowadzającą (średnica 1.1 x 1.4 długość 70cm)
   1 stopniowany „J” prowadnik długość 60 cm
   2 końcówki do wstrzykiwania
   2 dystylatory 8 i 12Fr (dla cewników 12 Fr)
   1 skalpel   
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 89  -  dot. zad. nr 21, poz. 1a/b 
Czy zamawiajacy w pozycji 1 a/b dopuści strzykawki j.u. 3- częściowe luer/lok (nakręcana) sterylna 
ze skalą
− 20 ml rozszerzana do 22ml
− 10 ml rozszerzana do 12 ml
dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na zozneie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  90 -  dot. zad. nr 30, poz. 1 
Prosimy  o  dopuszczenie  strzykawki  j.u.  białej  50/60ml  do  pomp infuzyjnych.  Dopuszczenie  w/w 
asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej im cenowej.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  91 -  dot. zad. nr 30, poz.2
Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u. bursztynowej 50/60 ml do pomp infuzyjnych. Dopuszczenie 
w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 92 - 93 pominięto

* Pytanie nr 94 -  dot. zad. nr 14
Czy Zamawiający dopuści serwety stomatologiczne pakowane w worki foliowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 95  -  dot. zad. nr 14
Czy Zamawiający dopuści serwety stomatologiczne pakowane po 50 sztuk? Ilość zamówienia będzie 
taka sama. Zamiast 600 rolek po 40 serwet byłoby 480 paczek po 50 serwet.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

* Pytanie nr 96  -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia  iż  zgodnie  z  przepisami  obowiązuje  termin  płatności  60  dni  
(ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 

* Pytanie nr 97  -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Wykonawca  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  zapłaci 
Zamawiającemu kare umowną w wysokości 5% wartości umowy niezrealizowanej części umowy”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 98  -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„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 dłużnej niż 10 dni. Po 
upływie wyżej określonego 10-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej 
ilości  i  tego  samego  gatunku  obciążając  Wykonawcę  różnica  kosztów,  zachowując  prawo  do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej karu umownej za zwłokę”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 99  -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W  przypadku  odmowy  dostawy  towaru  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5% 
wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił ”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  100 -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym (określonym w ust. 8) Wykonawca 
zobowiązany  jset  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  5%  wartości  niezrealizowanej  części 
umowy”
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  101 -  dot. wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„W  przypadku  przejściowego  braku  środków  na  koncie  Zamawiającego  Wykonawca  może  na 
pisemny wniosek Zamawiającego wydłużyć termin zapłaty – nie naliczając odsetek- w stosunku do 
określonego  w  ust.  1  terminu  płatności  –  jeżeli  opóźnienie  to  nie  będzie  dłuższe  niż  10  dni 
kalendarzowych licząc od daty wymagalności zapłaty ”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  102 -  dot. podpisania oferty
W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww 
postępowaniu,  zwracamy  się  z  prośba  do  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  wystarczające  dla 
Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną 
do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem,  w 
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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: Zamawiający  wyjaśnia  iż  pełnomocnictwo  ma  być  zgodne  z  obowiązującymi  w  tym 
zakresie przepisami prawa.  

* Pytanie nr  103 -  dot. § 3 pkt.2 wzoru umowy
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 104 -  dot. § 3 pkt.4 wzoru umowy
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  105 -  dot. § 3 pkt.7 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7  pkt.7 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu 
[................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami 
rynkowymi.”
Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych 
roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą 
równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie 
w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 106 -  dot. § 3 pkt.8 wzoru umowy
Wnosimy  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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

UWAGA:
Wobec udzielonych  wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców jak również  modyfikacji  treści 
SIWZ  mających  wpływ  na  zaoferowany  przedmiot  zamówienia należy  indywidualnie  
uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
                                            
   

              Z poważaniem 
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