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SPZOZ/SAN/ZP/252/2017

Sanok, dnia 24 maja 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy.

* Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 19
Czy w zadaniu 19 Zamawiający dopuści cewniki permanentne o długościach 19cm, 23cm i 28cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 37
Czy w pakiecie nr 37 Zamawiający dopuści cewniki o długościach 16cm i 19,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 37
Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko
adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką
schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i
długościach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem
etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z
tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x
15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną,
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 19
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 19 zestawów do dializy z cewnikiem o średnicy
15.5F.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowanie pozostałych parametrów.
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* Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 49
Prosimy o dopuszczenie dozowników do rękawiczek jednorazowych w rozmiarze wysokość 90mm,
szerokość 140mm, długość 270mm. Dozownik jest przystosowany do możliwości włożenia całego
pudełka z rękawicami i spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – będzie testowanie.
* Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 19
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie
poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr
i długościach :19 cm, 23 cm, 27cm cuff to top w zestawie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

nr 19

cewnika

permanentnego

* Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 36, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Oczekuje jednostkowych opakowań.
* Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 11, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu
izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę
przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 11, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 11 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 19, ilość pozycji 3, pozycja 1a
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o
długości 24cm ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z:
cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i
jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego
Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem
uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym
16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami
iniekcyjnymi, usztywniaczem
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 19, ilość pozycji 3, pozycja 1b
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o
długości 24cm ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z:
cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i
jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego
Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem
uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym
16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami
iniekcyjnymi, usztywniaczem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 19, ilość pozycji 3, pozycja 1c
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o
długości 28cm ( tip to cuff 23cm- nr kat. 32101528), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z:
cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i
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jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego
Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem
uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym
16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami
iniekcyjnymi, usztywniaczem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 20, ilość pozycji 2, pozycja 1a
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o
długości 24cm ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z:
cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i
jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego
Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem
uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym
16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami
iniekcyjnymi, usztywniaczem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 20, ilość pozycji 2, pozycja 1b
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o
długości 24cm ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z:
cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i
jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego
Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem
uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym
16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami
iniekcyjnymi, usztywniaczem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 37, ilość pozycji 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm (nr
katalogowy: EF- 7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny,
termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort
pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego
cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we
French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,
strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x
15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1a, 1b, 1c z Pakietu 19 oraz pozycji 1a, i 1b z
Pakietu 20 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 17- dot. pakietu nr 12 poz. 1-3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na
opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których
jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej
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wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1
sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej
zaokrąglenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 12 poz. 1-3
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o
dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę powyżej.
* Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 12 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody EKG do monitorowania
24-godzinnego do badań holterowskich z prostokątnym otworem bez przecięcia boków elektrody
służącym do przełożenia kabla oraz tarką służącą do przygotowania skóry pacjenta przed aplikacją?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
* Pytanie nr 20 - dot. SIWZ – próbki – zadanie nr 23
Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do np. 2 opakowań z 1 wybranego rozmiaru, w
przypadku gdy oferowane rękawice pochodzą od jednego producenta, a różnią się wyłącznie
rozmiarem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 21 - dot. SIWZ - termin dostaw
Prosimy o zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni roboczych.
* Pytanie nr 22 - dot. projektu umowy par.2 ust. 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich
kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy
powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym
brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który
zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty,
wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od
wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi
uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07)
Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno
przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu
zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia
był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego
elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w
ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do
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asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze
umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 23 - dot. projekt u umowy – par. 3 ust. 2
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 3 ust. 2 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z
2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji
dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu
zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 2% niezrealizowanej
dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana
powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara
umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w
trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością
niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione,
bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż
tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem
Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do
sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu
realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z
powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie
zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem.
Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką
umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo
z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do
wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu
towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z
art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a
spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona
zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga
strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem
naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny,
z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 24 - dot. projektu umowy – par. 8 ust. 4
Prosimy o wykreślnie par. 8 ust. 4 z projektu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 33, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji w następującym składzie:
•
6x tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość jaja
•
1 x kleszczyki plastikowe, 14cm
Opakowanie:
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 20
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 20 wysokiej jakości cewniki permanentne o takim samym
przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach:
- rozmiar 14,5Fr, długości od mufki do końcowki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm
- rozmiar introducera 15F,
- pierścień wrastania w tkanki Sure Cuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabezpiecza
cewnik na swoim miejscu,
- prowadnik AIRGUARD z zaworem zmniejsza ryzyko zatoru powietrznego
- gładka, stożkowa, symetryczna końcówka, recyrkulacja poniżej 1%
-cewnik z ramionami prostymi i zakrzywionymi.
Cewniki są z pełnym zestawem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 8, poz. 1.2
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 12,5cm x 200m Zamawiający dopuści rękaw 12cm x 200m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 8, poz. 2.1
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x100m Zamawiający dopuści rękaw 7,5cm x
4,5cm x 100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 8, poz. 2.2
Czy w miejsce rękawa o wymiarach
15cmx5,5cmx100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15cmx5cmx100m

* Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr nr 8, poz. nr 2.3
Czy w miejsce rękawa o wymiarach 20cmx5cmx100m
20cmx6cmx100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 8, poz.2.5
Czy w miejsce rękawa o wymiarach
30cmx7cmx100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30cmx6,5cmx100m

Zamawiający

dopuści

rękaw

Zamawiający

dopuści

rękaw

Zamawiający

dopuści

rękaw

* Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 2, poz. 1c):
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie miał na myśli cewników Foley Ch26 – 30
silikonowanych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający mia na myśli cewniki Foley Ch26 – 30 silikonowane.
* Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 5
Prosimy o padanie z jakim źródłem światła musi współpracować rurka opisana w Pakiecie 5.
Odpowiedź: Bob Preofoptic nr fabr 100x21120899
* Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 22
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 22 dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4,7F i 5F,
pętla 2 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 31 dopuści zaoferowanie
cewników w elastomeru silikonu, rozm. Ch 24, 22, 20 i 18, balon 60 ml, koniec ścięty „fletowo”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 31 dopuści zaoferowanie cewnika z balonem, koniec prosty,
z otworem centralnym i kaniulą punkcyjną, balon 5 – 10 ml, rozmiar jak w opisie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 34
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty
na pozycję 3 Pakietu nr 34.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 38 - dot. pakiet u nr 34
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 34 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 6
podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego, z nylonową prowadnicą, pozostałe parametry
zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 39 - dot. pakietu nr 34
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 34 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 6
podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego, z poliamidową prowadnicą, z zaworemzastawką do irygacji miejsca obliteracji, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 34
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 34 dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego 7
podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego, z poliamidową prowadnicą, z zaworemzastawką do irygacji miejsca obliteracji, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 40
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z kateterem z balonem, rozmiary 10F, 12F, 14F,
zestaw bez strzykawki i opaski, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 44
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do utrzymywania przez 3 miesiące, popychacze
proste bez wąsów, cewniki z nicią do repozycji i usuwania, rozmiary 4,7CH do 8 CH, prowadniki o
średnicy 0,032” do 0,038” w zależności od średnicy cewnika, długość prowadników 150 cm,
popychacze o długości 70 cm (dla średnicy 4,7CH) i 40 cm (dla pozostałych średnic), pozostałe
parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 22, poz. 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga cewnika z prowadnicą czy samego
cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z prowadnicą, pozostałe parametry zgodne z siwz.
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* Pytanie nr 44 - dot. pakiet nr nr 22, poz. 3
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania
moczowodów w rozmiarze CH 3, CH 4, CH 4,7? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 31, poz. 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego silikonowego z okrągłym
końcem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 40
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się: z
cewnika typu J 9FR, 11FR, 14FR, wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub
lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 11, CH 14); rozszerzadła atraumatyczne (dla cewników
CH11 oraz CH14 dodatkowe rozszerzadło z rozrywalną koszulką); prowadnika typu Lunderquista
pokrytego teflonem w rozmiarze 0,035”, dł. 80 cm; igły punkcyjnej dwuczęściowej 18 G, dł. 19,5 cm
oraz uniwersalnego łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH11 oraz CH14).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 40
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przezskórnej składającego się: z
cewnika typu J 9FR, 12FR, 14FR, wykonanego z poliuretanu, wyposażonego w kranik Luer Lock lub
lejek do podłączenia worka na mocz (dla CH 14); rozszerzadła atraumatyczne (dla cewnika CH14
dodatkowe rozszerzadło z rozrywalną koszulką); prowadnika typu Lunderquista pokrytego teflonem
w rozmiarze 0,035”, dł. 80 cm; igły punkcyjnej dwuczęściowej 18 G, dł. 19,5 cm oraz uniwersalnego
łącznika luer lock z małym lejkiem lub zatyczki (dla CH 14).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 44
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,
- 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.
* Pytanie nr 49 - dot.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy
kapitałowej?
Odpowiedź: Należy przedstawić stosowne dokumenty zgodnie z ustawą pzp oraz rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. „w sprawie rodzajów dokumentów jakie Zamawiający może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. ”
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* Pytanie nr 50 - dot. pakiet nr 7
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała
sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym
przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową
opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 51 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe o zwiększonej wytrzymałości - o gramaturze
papieru 70g/m2 i 6 – warstwowej folii, zapewniające doskonałą barierę, o pozostałych parametrach
znacznie przewyższających wymagania obowiązującej normy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 52 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe w rozmiarze 12cm x 200m zamiast 12,5 cm x
200 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 53 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe w rozmiarze 7,5cm x 30 x 100m zamiast 7,5
cm x 2,5 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 54 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe w rozmiarze 25cm x 6 cm x 100m zamiast 25
cm x 6,5 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 55 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe w rozmiarze 30cm x 6 cm x 100 m zamiast 30
cm x 6 cm x 100 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 56 - dot. pakiet nr nr 8:
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180220oC?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 57 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 12 cm x 200m w
miejsce rękawa o wymiarach 12,5 cm x 200m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 58 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 7,5cm x 3,5cm
x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 7,5cm x 2,5cm x 100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 59 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 25cm x 6cm x
100m w miejsce rękawa o wymiarach 25cm x 6,5cm x 100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 60 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 30cm x 7cm x
100m w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6,5cm x 100m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 61 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3,
EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 62 - dot. pakiet nr 39
Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą w środku? Takie rozwiązanie
ułatwia intubację, jest też korzystniejsze ekonomicznie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
* Pytanie nr 63 - dot. pakiet nr 39
Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej silikonowanej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
* Pytanie nr 64 - dot. pakiet nr 39
Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej od jednego producenta we wszystkich
rozmiarach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Jeżeli będą różne wszystkie podlegają ocenie.
* Pytanie nr 65 - dot. pakiet nr 39
Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z oczkiem Murphy’ego we wszystkich
rozmiarach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 66 - dot. pakiet nr 39
Czy zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej wygiętej w łuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 67 - dot. warunków umowy § 3 ust. 1, 4, 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz
odpowiednio z 10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 68 - dot. warunków umowy § 3 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 1% 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 oraz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu
do należytej realizacji umowy Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego
gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 69 - dot. warunków umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad
w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 70 - dot. warunków umowy § 3 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę
różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym
pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 71 - dot. warunków umowy § 3 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru
lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 72 - dot. warunków umowy § 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej
nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 73 - dot. pakiet nr 47, poz. 1:
Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga aby szczotka cytologiczna posiadała główkę o średnicy
zewnętrznej 3 mm zakończoną plastikową kulką w celu zabezpieczenia pobieranego materiału o
długości całkowitej narzędzia 120 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
* Pytanie nr 74 - dot. pakiet nr 9, poz.1
Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 - IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny,
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu
- łącznik LUER-LOCK z osłonką
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.(wymagamy bez ftalanów).
* Pytanie nr 75 - dot. pakiet nr 9, poz.1
Czy Zamawiający wymaga opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia.
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* Pytanie nr 76 - dot. pakiet nr 9, poz.1
Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie było oznaczone napisami w kolorze niebieskim w celu
rozróżnienia przeznaczenia produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
* Pytanie nr 77 - dot. pakiet nr 23, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200szt. Z jednoczesnym przeliczeniem ilości
opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 78 - dot. pakiet nr 12 – Elektrody EKG: pozycja nr 1,2,3:
Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami
prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów
Medycznych ISO 13485?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
* Pytanie nr 79 - dot. pakiet nr 12, elektrody EKG; pozycja nr 1,2,3:
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez
przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki
badawcze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
* Pytanie nr 80 - dot. pakiet nr 12, elektrody EKG; pozycja nr 1,2,3:
Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo
elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi
wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
* Pytanie nr 81 - dot. pakiet nr 12, poz. nr 1
Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę EKG do monitorowania 24h do badań holterowskich z
otworem w elektrodzie bez przecięcia boków elektrody ułatwiające trwałe umocowanie przewodu
podczas badania?
Odpowiedź: TAK.
* Pytanie nr 82 - dot. pakiet nr pakiet 34
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w poz.1, w miejsce pierwotnych parametrów, Zestaw do
przezskórnej endoskopowej gastrostomii tylko w wersji „Pull” w rozmiarach 20Fr i 24Fr.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 83 - dot. pakiet nr 34
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w poz.2, w miejsce pierwotnych parametrów, klipsownic
jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja rotacji 360° i
możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, długość 230 cm, do
kanału roboczego 2,8mm, 10 szt. w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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* Pytanie nr 84 - dot. pakiet nr 34
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w poz. 3, w miejsce pierwotnych parametrów, Zestawów do
opaskowania żylaków przełyku, 6 gumkowych. Zestaw zawiera 6 opasek wykonanych z lateksu.
Przezroczysta nasadka Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki
co zapewnia maksymalną widoczność przy zachowaniu ssania. Wyposażony w złącze do irygacji
podłączane do głowicy. Zestaw z mechaniczną sygnalizacją momentu uwalniania podwiązki. Wyraźny
sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka; przedostatnia opaska w innym kolorze.
Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,5-13mm. Gotowy do bezpośredniego
zakładania.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 85 - dot. pakiet nr 34
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w poz 4, w miejsce pierwotnych parametrów, Zestawów do
wymiany gastrostomii przez istniejący już otwór. Cewnik do ponownego założenia gastrostomii 18 i
24 Fr z balonem 20 ml. W zestawie: cewnik do odżywiania, żel, strzykawki napełnione płynem.
Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 86 - dot. pakiet nr 27 i 28
Czy Zamawiający pod pojęciem protez szczelnych rozumie protezy z PTFE powlekane żelatyną, co
powoduje brak krwawienia w miejscu po zakończonych szwach?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 87 - dot. pakiet nr 1, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zgłębnika dwunastniczego z PCV sterylnego Ch 08- Ch 20 o długości 1250
mm. Ze względu na specyfikę zastosowania, dłuższy od opisanego w SIWZ zgłębnik, wydaje się być
lepszym parametrem użytkowym. W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów,
uzasadniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 88 - dot. pakiet nr 13
Prosimy o dopuszczenie kranika j.u. jałowego z ciśnieniem do 5,5 bar, spełniającego pozostałe
wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. (do oceny użytkowej).
* Pytanie nr 89 - dot. pakiet nr 29
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 100ml z końcówką cewnikową i załączoną nasadką LUER.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 90 - dot. pakiet nr 38
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia pojemników gotowych do użycia (złożonych) i
dopuszczenie dostarczenia pojemników sztaplowanych jeden w drugi, z osobno zapakowanymi
pokrywkami.
Tak sformułowany wymóg jest niezasadny ekonomicznie – pojemniki zajmują dużo miejsca, a
wysyłka złożonych jest niemożliwa, ze względu na znaczne ryzyko uszkodzenia (zgniecenia,
załamania). Poza tym możliwość wkładania jednego pojemnika w drugi ogranicza powierzchnię
potrzebną do magazynowania u Zamawiającego.
W razie odmowy, żądamy wskazania
merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
* Pytanie nr 91 - dot. pakiet nr 2, poz. 1a
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley CH 06-CH 10 z balonem 3ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr 92 - dot. pakiet nr 2, poz. 1c
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy czy cztery otwory
drenujące zwiększające efektywność drenażu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno trzy i cztery otwory.
* Pytanie nr 93 - dot. pakiet nr nr 2, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane radiacyjnie?
Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji
użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie
do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.
* Pytanie nr 94 - dot. pakiet nr nr 2, poz. 3, 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane
kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na
konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar
oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
* Pytanie nr 95 - dot. pakiet nr nr 3, poz. 6
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co
umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?
Odpowiedź: TAK
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas
stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem
fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?
Odpowiedź: TAK – ma być nadruk.
* Pytanie nr 96 - dot. pakiet nr 10, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, by kaniule do wlewów
dożylnych sterylne posiadały zarówno w rozmiarze 0,6 i 0,7 przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas
stosowane w szpitalu?
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby kaniule do wlewów
dożylnych wykonane była z PTFE widocznego w USG (bez pasków radiocieniujących), tak jak
dotychczas stosowane w szpitalu? Pragniemy nadmienić, że diagnozowanie obecności ciał obcych w
naczyniach krwionośnych za pomocą aparatu ultrasonograficznego jest równie skuteczne jak przy
użyciu aparatu RTG, a jednocześnie mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badania, a przede
wszystkim dla małych pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza.
* Pytanie nr 97 - dot. pakiet nr 11, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają posiadać samodomykający się koreczek
portu bocznego?
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby kaniule były z poliuretanu
i posiadały zastawkę antyzwrotnę?
3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać min. 5 pasków radiocieniujących?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.(dot. 1,2,3)
* Pytanie nr 98 - dot. pakiet nr 11, poz. 2
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo po cztery sztuki na
blistrze.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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2/ Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym
przeliczeniem ilości.
* Pytanie nr 99 - dot. pakiet nr 13, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jaką maksymalna objętość wypełnienia mają posiadać
kraniki 0,22ml czy 0,23ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny 0,22ml i 0,23ml.
* Pytanie nr 100 - dot. pakiet nr 14, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego poziomu AQL wynoszącego ≤ 1,0, tak jak
dotychczas stosowane.
2/ Prosimy Zamawiającego do doprecyzowanie czy wymaga badania na przenikalność wirusów
zgodnie z ASTM F 1671?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.(dot. 1 i 2)
* Pytanie nr 101 - dot. pakiet nr 14, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego poziomu AQL wynoszącego ≤ 1,0, tak jak
dotychczas stosowane.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 102 - dot. pakiet nr 15, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane
kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na
konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar
oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie
dostarczane?
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory
boczne naprzeciwległe i jeden centralny?
3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co
zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka, tak jak stosowane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (dot. 1,2,3). Wymagania zgodnie z siwz.
* Pytanie nr 103 - dot. pakiet nr 17, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera z łącznikiem do długotrwałego drenażu
pooperacyjnego w rozmiarze 10,12,14 CH, tak jak obecnie stosowane w szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny Ulmera mają posiadać klamrę zaciskową
fabrycznie pakowaną wraz drenami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
* Pytanie nr 104 - dot. pakiet nr 21, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy sonda Sengstakena-Blakemora ma być wykonany z
miękkiej gumy?
Odpowiedź: Sonda ma być dopuszczona do użytku w służbie zdrowia.
* Pytanie nr 105 - dot. pakiet nr 22, poz. 3
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał cewnik
poliuretanowy JJ z linią pozycyjną i skalowaniem co 1cm co znacznie ułatwia zakładanie cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
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2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach : 3F , 4F , 4,8F, 6F?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 106 - dot. pakiet nr 23, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dokonując stosownych przeliczeń.
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe winne być przebadane na min. 8
związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważne , w tym zasadę organiczną i
nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1
poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13
cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty)?
Odpowiedź: Rękawice mają być dopuszczone dla służby zdrowia.
* Pytanie nr 107 - dot. pakiet nr 24, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dokonując stosownych przeliczeń.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 150 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dokonując stosownych przeliczeń.
3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem winny
posiadać długość min. 265 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz – będą oceniane.
* Pytanie nr 108 - dot. pakiet nr 25, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy
wynoszącej na palcu min. 0,32 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopusazcza.
* Pytanie nr 109 - dot. pakiet nr 31, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego, silikonowego, z balonem 50ml i
ściętym końcem Couvelaire.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego Couvelaire (końcówka ścięta
„fletowo”) wykonanego z termoplastycznego PCV z balonem 30ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 110 - dot. pakiet nr 31, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do cystostomii z balonem zawiniętym w pętle (typ
Pig-Tail) z końcówką zaobloną i trokarem rozrywanym, rozmiar CH 10-14, balon 5-15 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 111 - dot. pakiet nr 36, poz. 1
1/ Czy Zamawiający oczekuje zaworu mechanicznego czy z podzielną membraną? Pragniemy
nadmienić, że zawór z podzielną membraną jest rekomendowany przez CDC jako produkt
zmniejszający liczbę odcewnikowych zakażeń krwi w danej jednostce.
2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą
materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu
naczyniowego?
3/ Czy Zamawiający oczekuje aby membrana była zewnętrznie osadzona na konektorze?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z siwz.(dot. 1,2,3)
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* Pytanie nr 112 - dot. pakiet nr 44, poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów: cewnik
moczowodowy podwójnie zgięty (Double J) wykonany z poliuretanu dł. 26-30 Ch 4,8-7, bliższy
koniec otwarty, dalszy zamknięty, do utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy, z zestawem do
implantacji: prowadnica min 100 cm i popychaczem dł. ok. 45cm.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z pojedynczym popychaczem, pakowanego
pojedynczo, sterylnego, w składzie:
• jeden cewnik poliuretanowy,
• pojedynczy popychacz 0,035”,
• prowadnica
Końcówka cewnika zamknięta/otwarta, w rozmiarach: 4,8CH, 6CH, 7CH – dł. 24cm, 26cm, 28cm,
8CH – dł. 26cm, 28cm, 30cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza (dot. 1,2)
* Pytanie nr 113 - dot. pakiet nr 49, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika dopasowanego do wszystkich rękawic
diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w
sekwencji potrójnie, możliwością dezynfekcji o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100
mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130 mm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 114 - dot. pakiet nr nr 23
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę
notyfikującą? Wymóg posiadania takiego certyfikatu dotyczy rękawic sterylnych. Jednostka
notyfikowana nie bierze udziału w ocenie zgodności dla wyrobów medycznych klasy I zgodnie z
93/42 EEC.
Odpowiedź: TAK.
* Pytanie nr 115 - dot. pakiet nr 23
Czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych podwójnie zarejestrowanych jako
wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III, o poziomie AQL 1,0? Pragniemy nadmienić,
iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie
związanych z kontaktem z pacjentem, ale związanych z koniecznością ochrony personelu przed
zagrożeniami biologicznymi (kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta) i chemicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga – dopuszcza.
* Pytanie nr 116 - dot. pakiet nr 23
Czy Zamawiający wymaga rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością i załączenia do oferty
certyfikatu jednostki niezależnej potwierdzającego wyżej wymieniony parametr?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
* Pytanie nr 117 - dot. pakiet nr 23
Czy Zamawiający wymaga rękawic przebadanych na przenikanie związków chemicznych wg EN 3743, w tym 70% izopropanolu (środka stosowanego w preparatach do dezynfekcji) z czasem przenikania min. 60 minut?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.
* Pytanie nr 118 - dot. pakiet nr 24
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą? Wymóg posiadania takiego certyfikatu dotyczy rękawic sterylnych. Jednostka notyfikowana nie
bierze udziału w ocenie zgodności dla wyrobów medycznych klasy I zgodnie z 93/42 EEC.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

SPZOZ/SAN/ZP/252/2017

Strona 17 z 21

* Pytanie nr 119 - dot. pakiet nr 2, pozycja 1a
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH6 z balonem 3ml oraz CH8-10 z balonem 3-5ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 120 - dot. pakiet nr 2, pozycja 1b
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH12-24 z balonem 5-10ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 121 - dot. pakiet nr 2, pozycja 1c
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH26-30 z balonem 30ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 122 - dot. pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarze 80x220 cm zamykane tylko na zamek?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
* Pytanie nr 123 - dot. pakiet nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne
otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

tylko

z

optycznym

indykatorem

pozycji

* Pytanie nr 124 - dot. pakiet nr 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL = 1,0?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 125 - dot. pakiet nr 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 89µg/g?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 126 - dot. pakiet nr 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic foliowych o chropowatej powierzchni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 127 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic
poziomie protein poniżej 79µg/g?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 128 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic
poziomie protein poniżej 33µg/g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

chirurgicznych lateksowych bezpudrowych

o

chirurgicznych lateksowych bezpudrowych

o

* Pytanie nr 129 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych podwójnie: wewnętrzne papierowe,
zewnętrzne foliowane folią polietylenową?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 130 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury
sieci?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
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* Pytanie nr 131 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic
chlorowaną bez struktury sieci?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

z wewnętrzną warstwą polimerową oraz lekko

* Pytanie nr 132 - dot. pakiet nr 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL = 0,65?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 133 - dot. pakiet nr pozycja 3,4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych podwójnie: wewnętrzne papierowe,
zewnętrzne foliowe?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 134 - dot. pakiet nr 14, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych trójwarstwowych:
polimer-lateks-polimer, w kolorze naturalnego lateksu, z równomiernie rolowanych mankietem bez
podłużnych i poprzecznych wzmocnień, opakowanie podwójne: wewnętrzne papierowe zewnętrzne
foliowe; pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 135 - dot. pakiet nr 14, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych w 100% nitrylowych, AQL = 1,0,
kolor kremowy, z równomiernie rolowanych mankietem bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień,
opakowanie podwójne: wewnętrzne papierowe zewnętrzne foliowe; pozostałe parametry zgodne z
siwz?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 136 - dot. pakiet nr 21, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki Sengstakena w rozmiarach CH16, CH18, CH20?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 137 - dot. pakiet nr 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL)
z wykonaniem wyceny za 18 000 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 138 - dot. pakiet nr 25, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ze specjalną warstwą antypoślizgową pełniącą
funkcję tekstury, o grubości na palcu 0,32mm (±0,02mm); pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 139 - dot. pakiet nr 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100ml z końcówką redukcyjną Luer?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
* Pytanie nr 140 - dot. umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:
W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego
w terminie towaru, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
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Po upływie wyżej określonego 5-cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej
ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 141 - pominięto
* Pytanie nr 142 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 60g/m2, temperaturze zgrzewania 180-210o C,
o wytrzymałości folii na rozdarcia min 62N?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 143 - dot. pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewania 150oC, o wytrzymałości folii na
rozdarcia min 62N?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 144 - dot. pakiet nr 8, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 12cm w miejsce 12,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 145 - dot. pakiet nr 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 25x6cm w miejsce 25x6,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 146 - dot. pakiet nr 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 30x6cm w miejsce 30x6,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
* Pytanie nr 146.a - dot. pakiet nr 33
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Rodzaj składnika
Rozmiar
składnika

Ilość
składnika

Rękawice lateksowe

L

2

Tupfer kula 17N

20x20cm

5

Kleszczyki typu Korcang

19cm (+/-0,3)

1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 147 - dot. wzoru umowy
Zważywszy na treść § 2 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
* Pytanie nr 148 - dot. wzoru 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 wezwie Wykonawcę do należytego
wykonania umowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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* Pytanie nr 149 - dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust.2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Prze odstąpieniem od umowy strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do
należytego wykonania 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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