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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                 

              im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie 

NIP 567-15-32-011  Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala; 

(023) 662 39 89 - sekretariat 

Fax. (0 23) 662 32 14 

                                                                                e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl  

                                                                                                                                                                       ISO 9001:2008                                                                                                     

 FZP.261.32.2018                        Płońsk, dn. 15.11.2018 r. 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy urządzeń jednorazowego użytku 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od 

Wykonawców: 

       

Pytanie nr 1 

Pakiet 13 Pozycja 13 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 13 

wydzieli pozycje: 13 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 

konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór  

z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do 

żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy pakietu nr 6  Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, dreny 

Kehra wykonane z silikonu, w kształcie litery T, z linią widoczną w rtg, znaczniki co 5 cm, długość ramienia 

głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dostarczane z łącznikiem 

schodkowym, w rozmiarach odpowiednio 9Ch i 12Ch, 15Ch, 18Ch? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, dreny  

z trokarem trójgraniec, o długości 40 cm, w rozmiarach odpowiednio 28F, 20F, 24F i 32F, spełniające pozostałe 

wymagania określone w SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie nr 5 
Zadanie nr 12 poz. 10,11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jakiego rozmiaru papieru 

oczekuje ww pozycjach. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający w Zadaniu Nr 12 poz. 10 oczekuje papieru o wymiarze 106x25, natomiast w poz. 11 papieru  

o wymiarze 100x22. 
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Pytanie nr 6 

Zadanie nr 12 poz. 10,11 Prosimy o dopuszczenie ww papier do defibrylatora 12,15  o rozmiarze 107x23 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

Zadanie nr 12 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie ww plasterki do venflonów bez przeźroczystego okienka, reszta 

parametrów bez zmian. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. 

 

Pytanie nr 8 

Zadanie nr 3 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym 

przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej 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 Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 9 

Projekt umowy – par. 6 ust. 1 Prosimy o zmianę kary umownej na 2 % wartości  brutto opóźnionej dostawy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny  

z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa  

w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. 

Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że 

wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. 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”. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 10 
SIWZ dział XVII pkt.6 W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest 

czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy 

potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej 

wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty 

przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Oczywiście umowa w sprawie 

zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w 

nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego 
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Pytanie nr 11 

Projekt umowy – par. 8 ust. 1 ppkt. b) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania 

umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez 

wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może 

zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia 

niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zgodnie z treścią SIWZ wzór umowy par. 8 ust. 1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą 

być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności oraz ust. 2 

ppkt. b)  Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych 

w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy). 

 

Pytanie nr 12 

Pytania 1 do Pakietu Nr 13 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 15 oraz utworzenie 

odrębnego pakietu. Wydzielenie pozwoli  na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców, oraz 

zmniejszy koszt zakupu. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

Pytanie nr 13 

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie poz. 20 do osobnego pakietu. Powyższa 

pozycja należy do innej grupy asortymentowej (pakiet typowy dla  elektromedycyny). Takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie większej ilości ofert.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

Pytanie nr 14 

pakiet 11 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane  

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, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:  

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm, 

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm,   

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem 

etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tych 

pozycji?   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 16 

pakiet 1 pozycja 26  Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty 

system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 

dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części 

wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock 

o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy 

ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?  

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 1  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 18 poz nr 9 i utworzenie nowego zadania? Pozwoli to 

na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców i złożenie ważnej oferty przetargowej. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, 

jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni 

i palców, kształt anatomiczny o długości min. 285 mm, poziomem protein poniżej 50 μg/g, o lepszym poziomie 

AQL 0,65, grubości na palcu min. 0,21mm, składane w połowie. Zgodnymi z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 

556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671, zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz 

środek ochrony indywidualnej kat. 3.  

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy poz. 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, 

jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni 

i palców, kształt anatomiczny o długości min. 295 mm, poziomem protein ≤20 μg/g z oznaczeniem lewa i prawa 

na wewnętrznej części opakowania, zgodnymi z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 

388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. Zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat 3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na min. 4 poziomie odporności zgodnie z EN 374-3, AQL 

0,65.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy poz. 14-15 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów 

ginekologicznych, jałowe, polimeryzowane, powierzchnia lekko teksturowana. Mankiet zakończony 

rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą  

i lewą dłoń. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 1,5. Poziom protein <10 µg/g. Długość 

rękawicy: min.500mm. Grubość rękawicy: dłoń min:  0,33mm. Przebadane na wirusy zgodnie z normą ASTM 

F 1671. Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 22 
Dotyczy poz. 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, 

jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana  

z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców.  wzmocnionym mankiecie, zgodnych z normami 455  

(1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, poziomie AQL ≤1.0, grubości 

w części palca 0,11mm +/- 0,01mm oraz przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie związków 

chemicznych (przynajmniej 4 związki chemiczne na poziomie min. 2 w tym 70% izopropanol z czasem 

przenikania min.60 minut) – raport z badania jednostki niezależnej dołączony do oferty. Dopuszczone do 

kontaktu z żywnością. Pakowane w op. a 100 szt . Rozmiary: XS, S, M, L,XL. Fabrycznie oznakowane jako 

wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 23 

Dotyczy poz. 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, 

jednorazowego użytku, kolor niebieski, z teksturą na końcach palców, wzmocnionym mankiecie, zgodnych  

z normami 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388 oraz ASTM F-1671, dopuszczone do kontaktu  

z żywnością poziomie AQL ≤1.0, grubości w części palca 0,09mm +/- 0,01mm. Pakowane w op. a 100 szt. 

Rozmiary: XS, S, M, L,XL. Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, 

z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 24 

Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, 

który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą 

 

Pytanie nr 25 

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie plasterków przeźroczystych  

umożliwiających obserwacje wkłucia o rozmiarze 6x7cm, reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 26 

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ww plasterków włókninowych 

bez okienka o rozmiarze 7,6x5,1cm, reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. 

 

Pytanie nr 27 

Pakiet 24 Poz. 1-6  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 

rękawicy wynoszącej  na palcu min. 0,20 – 0,21 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe 

podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 28 

Pakiet 24 Poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej  

z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni 

zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0, 

grubość na palcu min. 0,21 mm. Obniżony poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego 

laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne, pakowane po max 70 par.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 29 

Pakiet 24 Poz. 7 – 13  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 

rękawicy wynoszącej  na palcu min. 0,21 – 0,22 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe 

podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 30 

Pakiet 24 Poz. 7 – 13  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od 

rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu 

chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości 

samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje 

niezmienna dla wszystkich rozmiarów. AQL ≤ 1,0. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami 

niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku 

ułatwiającym otwieranie 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 31 

Pakiet 24 Poz. 14 i 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic ginekologicznych 

lateksowych bezpudrowych delikatnie teksturowaych o przedłużonym mankiecie 500 mm - długość 

potwierdzona na opakowaniu. Grubości na pojedynczej ścianie palca min. 0,18 mm, która poprawia wrażliwość 

dotykową, zwłaszcza w kontakcie z tkankami miękkimi. Poziom AQL ≤1,5, poziom protein < 50 μg/g. 

Szczelnie pakowane w opakowania foliowe podciśnieniowe.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 32 

Pakiet 24 Poz. 25 – 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości 

konwencjonalnej rękawicy wynoszącej  na palcu min. 0,10 - 0,12 mm. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 33 

Pakiet 24 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji od 16 do 27 i utworzenie nowego pakietu. 

Pozwoli to na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Z uwagi na jednolity charakter produktów w Zadaniu Nr 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie 

w/w pozycji. 

 

Pytanie nr 34 

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w rozdziale XII  ust. 7 pkt 8? Zamawiający wymaga dołączenia próbki na 

wezwanie do zadania 15 poz. 13, a takiej pozycji nie ma w danym przetargu. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż zaszła omyłka. W SIWZ kartę charakterystyki i opinię jednostki notyfikowanej 

należy załączyć do Zadania Nr 16 poz. 13. 

 

Pytanie nr 35 

Zadanie 21, poz. 14-15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych w op. a`12 

szt? Cena zostanie podana za jedną sztukę produktu.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 1 z 2% do 1%? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w opisana w § 6 ust. 2 naliczana była od niezrealizowanej 

części umowy?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 2 z 5% do 3%? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu Nr 9  pozycji nr 4 zawierającej Testy Ureazowe GUT+ 

do osobnego pakietu? 

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym, nie mającym nic wspólnego  

z pozostałymi pozycjami w pakiecie [ worki, kaczki jednorazowe itd.] . W dostawie  testów ureazowych do 

diagnostyki in vitro specjalizują  się dystrybutorzy, którzy zajmują się  kompleksowo diagnostyką 

laboratoryjną  in vitro, a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności. Zresztą firma nasza była 

jedynym i wyłącznym dostawcą testu GUT+. Wydzielenie ich umożliwi Zamawiającemu uzyskanie 

właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej 

generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym 

badaniu gastroskopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą 

niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. W Polsce 100% użytkowników tych testów 

mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów lub 

umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje… W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 9  dla 

pozycji nr 4   generuje jedynie dodatkowe zyski dla hurtowni i firm farmaceutycznych, zawyżając niepotrzebnie 

cenę dla posiadającego raczej ograniczone środki Szpitala. 

Odpowiedź Zamawiającego  
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 42 

Zadanie 11 poz. 58, 59 Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę 

bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 43 

Zadanie 11 poz. 58 Proszę o dopuszczenie przyrządów z jednoczęściową, elastyczną komorą kroplową. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 44 

Zadanie 11 poz. 59 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd standardowy do przetaczania płynów, jak np. 

producenta Margomed: Komora kroplowa jednoczęściowa, elastyczna; odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, 

zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min. 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu 

zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu 

w zacisku rolkowym. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 45 

Zadanie 4, pozycje 18 – 22 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z informacją o średnicy 

mankietu podaną na opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 46 

Zadanie 8, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera niepokryte farbą? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 47 

Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem 

ilości na 667 opakowań? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 48 

Zadanie 8, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do badań cytologicznych o pojemności 200ml? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 49 

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający w Zadaniu 12 pozycja 20 wymaga plasterków do wenflonów. 

 

Pytanie nr 50 

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z włókniny bez okienka? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 51 

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany w całości z folii poliuretanowej z ramką 

i wycięciem U w rozmiarze 6cm x 7cm? W przypadku negatywne odpowiedzi zwracamy się z prośbą  

o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 52 

Zadanie 12, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści kompatybilny z urządzeniem ustnik o wymiarach 28 x 30 x 

60mm? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 53 

Zadanie 24, pozycje 1-6 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą 

grubości na palcu 0,23±(0,02)mm; o długości od min. 275 do min. 285mm w zależności od rozmiaru; ze 

specjalną warstwą antypoślizgową zapewniający pewny chwyt; poziom białek lateksowych max 94µg/g ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 54 

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą 

grubości na palcu 0,22±(0,02)mm; poziom białek lateksowych max 33µg/g; z mikroteksturą na palcach i dłoni? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 55 

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe składane w połowie? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 56 

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe o długości od min. 280 do 

min. 290mm w zależności od rozmiaru? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 57 

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą 

grubości na palcu 0,21±(0,02)mm; poziom białek lateksowych 10µg/g; posiadające specjalną warstwę 

antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 58 

Zadanie 24, pozycje 14-15 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe o  długości 480±(10)mm; 

AQL 1,5? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 59 

Zadanie 24, pozycje 19-24 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli rękawice lateksowe 

niesterylne o kształcie anatomicznym (z wyróżnienie na lewą i prawą dłoń) czy uniwersalnym (pasująca na 

lewą i prawą dłoń)? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga rękawic uniwersalnych, pasujących na lewą i prawą dłoń. 

 

Pytanie nr 60 

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,10±(0,01)mm; 

o teksturze na końcach palców? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 61 

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowana od wewnątrz; o grubości 

na palcu 0,12±(0,02)mm; posiadając teksturę na końcach palców? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 62 

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu a’100 z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych  ilości opakowań? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 
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zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 63 
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci  

o oporach przepływu 0,94 cm H2O przy 30 l/min, 2,32 cm H2O przy 60 l/min wadze 30 g, przestrzeni martwej 

53 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga również, aby filtr oddechowy był sterylny, przeznaczony 

do użytku 24 godzinnego. 

 

Pytanie nr 64 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki 

tracheotomijnej  oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy 

możliwej wymianie samego cewnika co 24 h): 

-sterylny-pakowany pojedynczo, 

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi, 

- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, 

- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, 

-aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłonim 

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki, 

-długość 36.5 cm - dla rurek trachoestomijnych  i 60 cm dla rurek intubacyjnych, 

-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta, 

-dedykowany port do irygacji i płukania, 

-łącznik prosty z końcem schodkowym. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 65 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą 60 cm, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 66 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez pułapek wodnych? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 67 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z trójnikiem Y bez portów? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 68 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego (wykonanego z PP) czy obwody 

gładkiego wewnątrz, nierozciągliwego (wykonanego z PCV)? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego. 

 

Pytanie nr 69 

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści rurki z PCV, bez zawartości silikonu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 70 

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 32 Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-

50kg, 50-70kg, 70-100kg? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 71 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do endoskopu zawierającego 

Chlorhexidine Glukonate.  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wyraża zgodę, wymaga również aby preparat był rozpuszczalny w wodzie. 

 

Pytanie nr 72 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści żele pakowane po 25 sztuk? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 73 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 8 Prosimy  Zamawiającego  o dopuszczenie do zaoferowania zestaw z cewnikiem 

wykonanym z poliuretanu w rozmiarze CH 15 o długości 65cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 74 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aplikatora drewnianego, czy 

wykonanego z polistyrenu 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga aplikatora wykonanego z polistyrenu. 

 

Pytanie nr 75 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 12 Prosimy o rozdzielenie pozycji na: a) pojemniki jałowe; b) pojemniki niejałowe. 

Chcemy nadmienić, że cena sterylnych pojemników i niesterylnych jest dość różna.  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielnie w/w pozycji i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.  

 

Pytanie nr 76 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 14 Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczeniem ilości na pełne opakowania a’75 

sztuk, co daje 800 opakowań a`75 szt.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 77 

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 16  Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości na pełne opakowania a’100 

sztuk , co daje 200 opakowań a`100 sztuk.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z 

jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 
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oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w 

opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 78 

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o stworzenie pozycji 1a zawierającej słoje szklane 

wielorazowego użytku, które są osłoną do pozycji 1. Ewentualnie prosimy o sprecyzowanie ilości słoi jaką 

Zamawiający będzie potrzebował w ciągu trwania umowy tj. przez okres 24 miesięcy. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 79 

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szczoteczki do cytologii o długości 

całkowitej 19,6cm, długości włosia w najdłuższym miejscu 20mm, szerokości włosia 18mm.  

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 80 

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do wlewów 

kontrastowych jelita grubego, zestaw jednorazowego użytku bez funkcji pomiarowej, z naniesioną orientacyjną 

skalą. Worek z folii kolostomijnej PVC 400x200mm, zamykany zawór wlewu Ø 29mm, zawór spustowy z 

kulką zamykającą Ø 6mm, średnica drenu Ø 8mm, długość drenu 1700mm, zacisk regulujący przepływ 

55x29mm, fartuszek osłaniający rękę Ø 210mm. Każdy zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papier 

folia.  Dostępny w wersji sterylnej lub niesterylnej.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 81 

Dotyczy Zadanie 12 Pozycja 9 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości 

pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez 

producenta Videoprinterów? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki  

o wysokim kontraście. 

 

Pytanie nr 82 

Dotyczy Zadanie 12 Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek  wykonany z włókniny bez okienka w 

rozmiarze 6cm x 8cm? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 83 

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się ze sterylnej pensety oraz 

sterylnego zestawu: szpatułki, wziernika do nosa oraz wziernika do ucha, wszystko razem zgrzane w jeden 

pakiet. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 84 

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 26 i 27  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów uszczelnianych 

automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający 

uniwersalny dwufunkcyjny port o średnicy 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz 

ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych 

średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku 

żelującego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badań, wkład jest wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i 

zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z 

pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkład bez zawartości PCV – takich jak 
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dostarczane dotychczas – ponieważ obecne wymagania dotyczące wkładów nie potwierdzają kompatybilności 

z osprzętem będącym na wyposażeniu Szpitala. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 85 

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 26 i 27 Czy Zamawiający oczekuje żeby,  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o 

zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy 

raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający oczekuje, aby każdy wkład posiadał łącznik kątowy. 

 

Pytanie nr 86 

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 28 Prosimy o dopuszczenie drenu do ssaka o średnicy wewnętrznej 6mm, tak jak 

dotychczas używane. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 87 

Do Umowy W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela 

/ osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający na etapie sporządzania umowy dopuszcza możliwość podania adresu e-mail osoby do kontaktów 

z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy. 

Pytanie nr 88 

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §6 pkt. 1 umowy w sposób 

następujący: Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień roboczy 

opóźnienia.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 89 

Zadanie 8, poz. 1-2,14,15-16,19-21 Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,14,15-16,19-21 do osobnego pakietu, gdyż 

takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak 

i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 90 

Zadanie 8, poz. 2 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, pole 

opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w 

kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 91 

Zadanie 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 

1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do 

opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 92 

Zadanie 8, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z 

jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w 

opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 93 

Zadanie 8, poz. 14 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 94 
Zadanie 8, poz. 16 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do 

SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi 

w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. 

Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa 

w pytaniu. 

Pytanie nr 95 

Zadanie 8, poz. 21 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 96 

Zadanie 8, poz. 20 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 
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Pytanie nr 97 

Zadanie 9, poz. 7,9,22,26-27 Prosimy o wydzielenie poz. 7,9,22,26-27 do osobnego pakietu, gdyż takie 

rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej 

oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie 

niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 98 

Zadanie 9, poz. 7 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 99 

Zadanie 9, poz. 22 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, 

ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie 

"okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, z substancją 

żelującą?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 100 

Zadanie 11, poz. 32;43,45-46; 58-59, Prosimy o wydzielenie poz. 32;43,45-46; 58-59 do osobnego pakietu, 

gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak 

i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 101 

Zadanie 11, poz. 32 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

Pytanie nr 102 

Zadanie 11, poz. 32 Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja 

zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, 

zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 



16 
 

Pytanie nr 103 

Zadanie 11, poz. 43,45 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer 

Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową – odpowiednio do 

pozycji, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 104 

Zadanie 11, poz. 46 Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 

10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką 

luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, 

nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 105 

Zadanie 11, poz. 58 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 

grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 

1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  

55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z 

osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 

150 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 106 

Zadanie 11, poz. 58 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego 

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada 

osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 107 

Zadanie 11, poz. 59 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła 

biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 

zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w 

części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o 

długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 108 

Zadanie 11, poz. 59 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, 

bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 109 

Zadanie 20, poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego 

użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową  

z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister 

aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera 

a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności  

i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 110 

Zadanie 20, poz. 1-8 Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na 

opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze: kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. 

zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym 

w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe 

umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza - widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest 

ściśle powiązany z rozmiarem)? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 111 

Zadanie 20, poz. 1-8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej 

na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, 

powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu 

zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 112 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 113 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:  

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć   Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 114 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21, 22 oraz 23 z Pakietu 11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. 

Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową  

w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen 

ofert. Pozostawienie tychże pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do 

podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych 

wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych 

dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę 

finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 

2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 
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Pytanie nr 115 

ZADANIE nr 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji 

(Poz. 1-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom 

złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. 

Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej  

z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 116 

ZADANIE nr 15 Czy Zamawiający wymaga aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym 

lub wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest 

umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub 

numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-

foliowych – wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga. 

Pytanie nr 117 

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 23  „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku” dopuści 

jednorazowe lancety o stałej głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G?    

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 118 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 23 „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku”   

z Pakietu 11 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 119 

Zadanie 24 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia parametrów takich jak: AQL, grubość, długość, 

zawartość białek wymaga raportów z badań producenta nie starszych niż z 2016 r.? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga. 

Pytanie nr 120 

Dotyczy § 6 wzoru umowy  -  Kary umowne 

Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące: 

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy 
dzień opóźnienia.  

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy 
brutto.  

3. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu, przewyższa powyższą ustanowioną karę umowną – 

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 3 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych 

ze złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień 

dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 

niezrealizowanej dostawy oraz dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną 
zakupu, a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę.  

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zakupu we własnym zakresie, gdyż stanowi podwójne 

sankcjonowanie tego samego naruszenia.  
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający  nie wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 1, 2, 3. Zamawiający zmienia § 6 ust. 4 w następujący sposób:  

„§ 6 ust. 4 W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 3 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych ze 

złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień dostawy towaru 

zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może 

dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą z umowy, 

obciążyć Wykonawcę”.  

 

Pytanie nr 121 

Dotyczy Pakietu 10 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta (dawny 

Abbott Hospira); linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system 

przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub 

pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca 

wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( 

typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami 

kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia 

przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, 

bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i 

wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. 

Produkt  jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Na czas trwania umowy zostaną zaoferowane kable 

połączeniowe kompatybilne z monitorami Bene View T8 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 122 

dotyczy zadania nr 14 poz.1 Czy Zamawiający dopuści neutralną elektrodę jednorazowego użytku dla 

dorosłych. O powierzchni dzielonej (aktywnej) 103 cm2, o powierzchni całkowitej 168cm2 ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 123 

dotyczy zadania nr 14 poz.2 Prosimy o doprecyzowanie czy kabel wielorazowy przyłączeniowy do elektrod 

biernych jednorazowych ma być z wtykiem typu Jack czy z wtykiem typu Valleylab ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga kabla kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum – gniazdo płaskie i Emed ES 300, 

ES 350 – gniazdo okrągłe Jack. 

 

Pytanie nr 124 

dotyczy zadania nr 14 poz.3 Czy Zamawiający dopuści Przewód (uchwyt) elektrody czynnej o dł. kabla 5 m do 

ostrza śr. 4 mm końcówka kompatybilna z aparatem EMED ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przewodu (uchwytu) kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum z gniazdem 6 PIN i 

Emed ES 300, ES 350 z gniazdem 3 PIN. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 125 
Zadanie 14 Punkt 3. Czy Zamawiający miał na myśli  przewód elektrody czynnej czy uchwyt elektrody czynnej? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przewodu z uchwytem elektrody czynnej. 

 

Pytanie nr 126 
Zadanie 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody czynnej, długość kabla 3m lub 5m, do 

ostrza śr. 4mm, końcówka kompatybilna z aparatem EMED? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przewodu (uchwytu) kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum z gniazdem 6 PIN i 

Emed ES 300, ES 350 z gniazdem 3 PIN. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. 
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Pytanie nr 127 

Zadanie 1 Poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 500 

ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem do podłączenia drenu tlenowego łatwej 

konstrukcji otwarcia, zbiornik zawiera na dnie rozpylacz, przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 128 

Zadanie 1 Poz. 1: Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji 

o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml 

oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml, 

wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie 

pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie 

ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 129 

Zadanie 1 Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o 

dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 130 

Zadanie 1 Poz. 2: Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z 

uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych 

wartości przepływu  tlenu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 131 
Zadanie 1 Poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek 

tracheostomijnych i intubacyjnych z 1 membraną nawilżającą wyposażony w port do odsysania zamykany 

zatyczką. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 132 

Zadanie 1 Poz.15: Prosimy o dopuszczenie autonomicznego zestawu transfuzji po operacji jak poniżej: 

Sterylny zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: dwóch drenów z trokarami, mieszka min.125 

ml. Z zastawką przeciwzwrotną, worka na krew z filtrem max 200 u o poj. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną, 

portem dokręcanym. Aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenażowy 

o poj. 700 ml z zastawką przeciwzwrotną, opatrunek z warstwą hydrokoloidu. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 133 

Zadanie 1 Poz.16: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na krew do autonomicznego zestawu do 

operacji z filtrem max 200 mikronów, poj. 700ml, z zastawką i białą tylną ścianką. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 
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Pytanie nr 134 

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestaw do toalety jamy ustnej zawierający  

w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do 

regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml 

bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-

aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej  

z cetylpirydyną i witaminą E. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 135 

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej  

w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym 

samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 136 

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy opisany zestaw ma być zarejestrowane  

w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

klasyfikowania wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, 

świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.  

 

Pytanie nr 137 

Zadanie 1 Poz.20: Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje czepka do mycia głowy pacjenta, 

nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: 

zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej, 

zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, 

simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu 

zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W,  

z instrukcją użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający oczekuje czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, 

bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka, zawierający w składzie nie wymagającego spłukiwania 

roztworu, bez lateksu. 

 

Pytanie nr 138 

Zadanie 1 Poz.21: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do 

cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są 

substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy 

alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 139 

Zadanie 1 Poz.21: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany 

parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje 

zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie 

zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU. Proces sterylizacji parowej pozwala na 

zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące. 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 
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Pytanie nr 140 

Zadanie 1 Poz.25: Prosimy o sprecyzowanei czy kaniula ma posiadać system mocowania z okienkiem z folii 

paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 

paskami do prowadzenia linii? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 141 

Zadanie 1 Poz.25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej krótkiej do tętnicy 

promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze 

ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem 

on/off , ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu,  kontrastująca w RTG, 

20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny 

od ftalanów (DEHP) 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 142 

Zadanie 1 Poz.26: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy powierzchnia do dezynfekcji portu bezigłowego ma być jednolita 

materiałowo wykonana z materiału innego niż poliwęglan? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 143 

Zadanie 1 Poz.26: Prosimy o sprecyzowanie czy zawór dostępu naczyniowego ma być wyposażony  

w  zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zawór dostępu naczyniowego ma być wyposażony w zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający 

podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. 

 

Pytanie nr 144 

Zadanie 1 Poz.26: Prosimy o doprecyzowanie czy przepływ min. 520l/min ma być grawitacyjny zgodnie  

z wymogami normy PN-EN ISO 10555-5? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przepływu grawitacyjnego. 

 

Pytanie nr 145 

Zadanie 1 Poz.27: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej wielokolorowej (kraniki  

w kolorze jasno niebieskim, żółtym, białym, zielonym, ciemnoniebieskim), wykonanej z polisulfonu, do 

zastosowania w intensywnej opiece medycznej firmy Codan, z różnokolorowymi zatyczkami do podłączenia 

aż do 5 dodatkowych linii infuzyjnych, wyposażonej w jeden męski oraz 6 żeńskich Luer-Lock adapterów, 

gwarantujących bezpieczne połączenie, z korkami ochronnymi utrzymującymi sterylność konektora, 

nietoksycznej, pirogennej, pokrętłami z optycznym indykatorem pozycji co 45stopni otwarty-zamknięty, 

pokrętłami obracanymi o 360stopni. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 146 

Zadanie 1 Poz.28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej wielokolorowej (kraniki  

w kolorze niebieskim, białym żółtym), wykonanej z polisulfonu, do zastosowania w intensywnej opiece 

medycznej, z różnokolorowymi zatyczkami do podłączenia  do 3 dodatkowych linii infuzyjnych firmy Codan 

wyposażonej w jeden męski oraz 4 żeńskich Luer-Lock adapterów, gwarantujących bezpieczne połączenie, 

korki ochronne utrzymujące sterylność konektora, nietoksycznej, pirogennej, pokrętłami z optycznym 

indykatorem pozycji co 45stopni otwarty-zamknięty, pokrętłami obracanymi o 360stopni. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 147 

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wenflonu dla noworodków wykonanych z podwójnie 

oczyszczonego teflonu PTFE bez pasków rtg, widocznych w aparacie usg, spełniającego pozostałe wymogi 

siwz. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 148 

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być wyposażone w dodatkowy zdejmowalny 

uchwyt ułatwiający wprowadzenia kaniuli? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 149 

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają się cechować przepływem 13ml/min, co 

zapobiega przewodnieniu pacjenta? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga. 

 

Pytanie nr 150 

Zadanie 1 Poz.33-40: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych cewników foley w opakowaniach 

folia/folia, spełniających pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 151 

Zadanie 1 Poz.57-60: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają wykonane z półtwardego silikonowanego 

lateksu? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający wymaga cewników lateksowych lub silikonowych. 

 

Pytanie nr 152 

Zadanie 1 Poz.61: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki mają posiadać mandryn metalowy lub nylonowy do 

wyboru przez Zamawiającego każdorazowo przy składanym zamówieniu? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały mandryn metalowy. 

 

Pytanie nr 153  

Zadanie 1 Poz.65: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów mikrobiologicznie czystych, spełniających 

pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż nie ma przesłanek klinicznych do stosowania sterylnych produktów 

do podaży niesterylnego tlenu. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 154 

Zadanie 1 Poz.65 i 66 i 68: Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają być całkowicie pozbawione DEHP i 

BPA? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga produktów pozbawionych DEHP i BPA. 

 

Pytanie nr 155 

Zadanie 2 Poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego  

z wymiennikiem ciepła, o skuteczności filtracji p/bakteryjnej ≥99,9998%, p/wirusowej ≥99,999%, oporze 

przepływu 1,2 cm H20 przy 30 l/min), pozostałe parametry jak w SIWZ 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 156 

Zadanie 2 Poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego o poziomie 

nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, 30 mg H20/l przy VT=500 ml,  o skuteczności filtracji 

przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, opór przepływu 2,2 cm H2O przy przepływie 60 l/min, 

(0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min), waga 17 g,  przestrzeń martwa 34 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga również aby filtr oddechowy był sterylny, przeznaczony do 

użytku 24 godzinnego. 

 

Pytanie nr 157 

Zadanie 2 Poz 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego ze złączem 

prostym, masie 16 g, biologicznie czystego do użytku 24 godzinnego, pozostałe parametry jak w SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 158 

Zadanie 2 Poz 4: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz 4 do odrębnego pakietu, co pozwoli naszej firmie 

na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie. 

 

Pytanie nr 159 

Zadanie 2 Poz 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego karbowanego 

do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy  

w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, 

bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, 

mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 160 

Zadanie 4 Poz 1-17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych  

z termoplastycznego PCV w rozmiarach od 3-10 co pół. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 161 

Zadanie 4 Poz 1-17: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna 

od DEHP oraz posiadać zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegajacym odstawaniu 

końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur 

anatomicznych podczas intubacji? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie nr 162 

Zadanie 4 Poz 32: Czy maski krtaniowe mają być wolne od szkodliwych związków: DEHP i  BPA, cechy 

potwierdzone na opakowaniu jednostkowym ? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga masek krtaniowych wolnych od szkodliwych związków: DEHP i  BPA, cechy 

potwierdzone na opakowaniu jednostkowym. 
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Pytanie nr 163 

Zadanie 4 Poz 32: Czy poprzez barwny kod rozmiarów Zamawiajacy rozumie rozmiar maski kodowany różnym 

kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym 

oraz na rurce oddechowej? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Poprzez barwny kod rozmiarów Zamawiający rozumie rozmiar maski kodowany różnym kolorem mankietu  

i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce 

oddechowej. 

 

Pytanie nr 164 

Zadanie 20: Poz.1-8: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ostrzy chirurgicznych wykonanych ze stali 

węglowej, spełniających pozostałe wymogi siwz. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 165 

Zadanie 20: Poz.1-8: Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a 100szt z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ 

nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. 

Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot 

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie  

z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny 

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia  

w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu. 

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca  

w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględnia rozwiązania o parametrach 

dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za 

zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 6 Formularz cenowy i zamieszcza Formularz cenowy po 

zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

 

Rozdz. XII. Wykaz oświadczeń/dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

                  w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia pkt. 7 ppkt. 8) otrzymuje brzmienie: 

8) Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego: 

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 

najwyżej: 

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia dokumentów: 
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- próbki dla wskazanych Zadań w ilości 1 szt. (w przypadku, gdy jednostką miary jest 100 szt. – należy 

dołączyć 1 szt. oferowanego przedmiotu zamówienia) do pozycji opisu przedmiotu zamówienia, na 

które składana jest oferta. Wymóg dotyczy:  
Zadania Nr 1 poz. 28  

Zadania Nr 9 poz. 2  

Zadania Nr 24 poz. 1 – 27 

Zadania Nr 27 poz. 8 

Zadania Nr 29 poz. 2 

             Zadania Nr 16 poz. 13 – należy załączyć kartę charakterystyki i opinię jednostki notyfikowanej. 

 

       Wykonawca zaznacza na ww. próbkach, których pakietów i pozycji asortymentowych próbki te dotyczą. 

 

Rozdz. XVI. Wadium pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:  

 

dla zadania Nr 1: 5 200,00 zł                       (słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100) 

dla zadania Nr 2: 700,00 zł                          (słownie: siedemset zł 00/100) 

dla zadania Nr 3: 400,00 zł                          (słownie: czterysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 4: 2 000,00 zł                       (słownie: dwa tysiące zł 00/100) 

dla zadania Nr 5: 100,00 zł                          (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 6: 1 100,00 zł                       (słownie:  jeden tysiąc sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 7: 100,00 zł                          (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 8: 700,00 zł                          (słownie: siedemset zł 00/100) 

dla zadania Nr 9: 1 200,00 zł                       (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100) 

dla zadania Nr 10: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 11: 6 200,00 zł                     (słownie: sześć tysięcy dwieście zł 00/100) 

dla zadania Nr 12: 400,00 zł                        (słownie: czterysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 13: 4 100,00 zł                     (słownie: cztery tysiące sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 14: 300,00 zł                        (słownie: trzysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 15: 300,00 zł                        (słownie: trzysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 16: 1 200,00 zł                     (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100) 

dla zadania Nr 17: 80,00zł                           (słownie: osiemdziesiąt zł 00/100) 

dla zadania Nr 18: 3 300,00 zł                     (słownie: trzy tysiące trzysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 19: 1 700,00 zł                     (słownie: jeden tysiąc siedemset zł 00/100) 

dla zadania Nr 20: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 21: 200,00 zł                        (słownie: dwieście zł 00/100) 

dla zadania Nr 22: 40,00 zł                          (słownie: czterdzieści zł 00/100) 

dla zadania Nr 23: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 24: 5 100,00zł                      (słownie: pięć tysięcy sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 25: 70,00 zł                          (słownie: siedemdziesiąt zł 00/100) 

dla zadania Nr 26: 70,00 zł                          (słownie: siedemdziesiąt zł 00/100) 

dla zadania Nr 27: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 28: 20,00 zł                          (słownie: dwadzieścia zł 00/100) 

dla zadania Nr 29: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 30: 20,00 zł                          (słownie: dwadzieścia zł 00/100) 

dla zadania Nr 31: 400,00 zł                        (słownie: czterysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 32: 500,00zł                         (słownie: pięćset zł 00/100) 

dla zadania Nr 33: 400,00 zł                        (słownie: czterysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 34: 3 000,00 zł                     (słownie: trzy tysiące zł 00/100) 

dla zadania Nr 35: 100,00 zł                        (słownie: sto zł 00/100) 

dla zadania Nr 36: 300,00 zł                        (słownie: trzysta zł 00/100) 

dla zadania Nr 37: 10,00 zł                          (słownie: dziesięć zł 00/100) 

dla zadania Nr 38: 700,00 zł                        (słownie: siedemset zł 00/100) 

dla zadania Nr 39: 80,00 zł                          (słownie: osiemdziesiąt zł 00/100) 
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W związku ze zmianami treści SIWZ  Zamawiający planuje przesunąć termin składania ofert do dnia 

29.11.2018 r. Dokładne informacje dotyczące przesunięcia terminu składania ofert zostaną zamieszone 

na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji Sprostowania Ogłoszenia zmian lub 

dodatkowych informacji w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. W celu przejrzystości prowadzonego 

postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przekazane Sprostowanie Ogłoszenie 

zmian lub dodatkowych informacji. 

 

 

                                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

                                                                                DYREKTOR   

                Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów   

       Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
                           w Płońsku  

                                    lek. Paweł Obermeyer 

 

 


