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Puszczykowo, dnia 13 września 2016 r.  
Szp.12/15/1/16 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa sprzętu jednorazowego 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 8-12 września 2016 r. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-10 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstępuje od ww. wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza igieł o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza igieł o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: Część 1 poz. 1-9 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne 
uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego 
medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu 
z substancja leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 5 
Dotyczy: Część 1 poz. 7 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły krótkościętej? Pozostałe parametry jak w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Część 1 
Proszę o odstąpienie od wymogu aby asortyment pochodził od tego samego producenta. Wymóg nie ma to 
żadnego medycznego uzasadnienia. Bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co 
drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji, ogranicza możliwość swobodnego realizowania interesów 
gospodarczych na wolnym rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstępuje od ww. wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 3-7 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 8-11 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 4-5 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 11 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 4-5 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie cewników o długości 60 cm. Pozostałe parametry jak w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w rozmiarze CH8 o długości 40cm, a w 
rozmiarach CH10 – CH20 o długości 60cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy: Część nr 2 poz. 8-11 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania o długości 60cm z otworami naprzeciwległymi? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Część nr 3 poz. 1-8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki z jedną rurką z zaobloną końcówką i dwoma otworami bocznymi i drugą rurką 
dłuższą z lateksową końcówką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników o ww. parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Część nr 4 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna  bez zmrożonej powierzchni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników Tiemanna bez zmrożonej powierzchni i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 17 
Dotyczy: Część nr 5 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości efektywnej 36 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza cewnik o ww. parametrach w zakresie Części nr 5 poz. 1-3. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy: Część nr 8 poz. 1-7 
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem, powinny posiadać odłączany, łącznik 

w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych 
rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne 
oznaczenie zgodne z ISO, ułatwia dobór optymalnego rozmiaru cewnika do odpowiedniej rozmiaru rurki 
intubacyjnej, a tym samym minimalizuje straty gazów podczas odsysania ? 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem, powinny posiadać na samym wyrobie 
oraz opakowaniu jednostkowym minimum oznaczenie logo lub nazwę producenta oraz numeru serii, co 
wypełnia wymóg precyzyjnej identyfikacji wyrobu medycznego związany z postępowaniem dotyczącym 
obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o 
wyrobach medycznych). 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Część nr 8 poz. 12-15 
Prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do części 8A, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie 
Wykonawców lub dopuszczenie do składania ofert na rurki tracheostomijne z mankietem, tak renomowanych 
producentów jak np. Rusch /Niemcy/, Covidien /USA/ lub Sumi /Polska/, o zbliżonym do 90° kącie wygięcia, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Część nr 8 poz. 8-11 
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza rurek niesilikonowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Część nr 8 poz. 12-15 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 
cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 22 
Dotyczy: Część nr 9 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z termoplastycznego PE bez zawartości ftalanów, co 
umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rurki ustno-gardłowe o ww. parametrach. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych wg następującego opisu  przezroczysta, z podwójnym 
podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z 
elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych 
metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z 
mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory 
(po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na 
wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt 
mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar dorosły. Możliwość odłączania drenu tlenowego. 
Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dorosłych wg nastepującego opisu: maska aerozolowa, 
nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym 
opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym 
mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów 
wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym 
przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml możliwość pracy w każdej 
pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy 
mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, 
produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar dorosły. Możliwość odłączania drenu tlenowego. 
Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dzieci wg następującego opisu  przezroczysta, z podwójnym 
podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dziecięcego pacjenta, z 
elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych 
metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z 
mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta w komplecie dren o przekroju 
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gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: pediatria. Możliwość 
odłączania drenu tlenowego. Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dzieci wg nastepującego opisu:  maska tlenowa, nebulizator 
oraz dren. Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne 
zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem 
uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów 
wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym 
przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml możliwość pracy w każdej 
pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy 
mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, 
produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar pediatria. Możliwość odłączania drenu tlenowego. 
Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu dla dorosłych przez nos , z końcówkami prostymi, 
mikrobiologicznie czysty, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, przystosowany do mocowania z tyłu 
głowy lub pod podbródkiem, dren wykonany z elastycznego materiału z uniwersalnym łącznikiem pasującym do 
każdego źródła tlenu, bez lateksu, jadnorazowego użytku. Rozmiar: Dorosły; długość 180cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu dla dorosłych przez nos , z końcówkami prostymi, 
mikrobiologicznie czysty, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, przystosowany do mocowania z tyłu 
głowy lub pod podbródkiem, dren wykonany z elastycznego materiału z uniwersalnym łącznikiem pasującym do 
każdego źródła tlenu, bez lateksu, jadnorazowego użytku. Rozmiar: Dorosły; długość 210cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 29 
Dotyczy: Część nr 10 poz. 2,4 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 
cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy: Część nr 12 poz. 3-4 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy: Część nr 13 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul z trzpieniem poniżej jego krawędzi, znacznie zwiększającym 
bezpieczeństwo i aseptykę? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy: Część nr 13 poz. 1 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: Część nr 13 poz. 1 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka z drenem 90 cm. Bez zastawki antyzwrotnej, z workiem 
przeźroczystym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Część nr 13 poz. 4 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert 
zarówno pod względem asortymentu jak i ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 35 
Dotyczy: Część nr 14 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby worek był przeznaczony do używania przez minimum 3 dni oraz aby każde 
pojedyncze opakowanie zawierało taki opis? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia ww. wymagań. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Część nr 14 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki z pojemności 2000 ml z komorą pomiarową o pojemności 
500 ml z bardzo wysokim stopniem dokładności pomiaru, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml i co 10 ml od 
100 do 500 ml z drenem o długości 120 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy: Część nr 15 poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje drenu o średnicy wew. 5 mm z dwiema końcówkami typu lejek z wewnętrznymi 
pierścieniami dającymi lepszą stabilizację połączenia z wkładem workowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy: Część nr 15 poz. 2 
Czy Zamawiający oczekuje drenu o średnicy wewnętrznej 7mm z końcówką yankauer o długości 25cm z otworem 
centralnym oraz z 4 otworami  bocznymi?   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy: Część nr 16 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez 
lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła 
oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe 
zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na 
insulinę, sterylny, apirogenny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
Pytanie 40 
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Dotyczy: Część nr 16 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 
µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy: Część nr 17 poz. 3 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy: Część nr 17 poz. 3 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji worka o poj. 1000 ml. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy: Część nr 18 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley’a z balonem o poj. 5-10 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza cewnik Foley’a o ww. parametrach. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy: Część nr 18 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a z balonem 5-15ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza cewnik Foley’a o ww. parametrach. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy: Część nr 18 poz. 1 
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników o długości 34 cm z balonem o 
pojemności 5-30 ml spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
Pytanie 46 
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Dotyczy: Część nr 19 poz. 1-6 
Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z 6 otworami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drenów brzusznych z 6 otworami i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy: Część nr 19 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarze CH21? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dreny brzuszne w rozmiarze CH21. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy: Część nr 20 poz. 1-6 
Czy Zamawiający, w zakresie części nr 20, poz. 1 – 6 dopuści złożenie oferty z drenami Redon z perforacją na 
odcinku 14cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drenów Redona o ww. parametrach i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy: Część nr 20 poz. 1-6 
Czy Zamawiający w zakresie części nr 20 dopuści złożenie oferty z zestawami wysokopróżniowymi o pojemności 
200, 400 i 600ml, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy: Część nr 20 poz. 1-6 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co 
zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć 
kształtu drenu grubościennego, jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany 
pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy: Część nr 20 poz. 1-6 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona z krzyżową perforacją na długości 14 cm pakowane pojedynczo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drenów Redona o ww. parametrach i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
 
 
Pytanie 52 
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Dotyczy: Część nr 20 poz. 1-6 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 80 cm z naprzemienną perforacją na długości 15? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drenów Redona o ww. parametrach i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 53 
Dotyczy: Część nr 20 poz. 7-8 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na bezpieczeństwo anafilaktyczne pacjenta, zgodnie z zapisami 

załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane zestawy Redona poza 
wymaganym w siwz brakiem lateksu, powinny być pozbawione także szkodliwych  dla zdrowia frakcji ftalanów 
(DEHP), które są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne  

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na prawne bezpieczeństwo użytkownika (także związane z 
odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie 
całego jego okresu użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego), oferowane zestawy Redona, 
powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy: Część nr 21 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie zestawu wg następującego opisu zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą 
Seldingera Cewniki centralny 3-światłowy 7Fr/18,18,16Ga/16 cm  oraz 7Fr/18,18,16Ga/20cm w skład zestawu 
wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik druciany o średnicy 0,032”  na powierzchni znaczki  informujące 
o  głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica 
umieszczona w pochewce w kształcie koła,  osłona ułatwiająca  wprowadzenie prowadnika jedną ręką, 3-światłowy 
cewnik z poliuretanu kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Dodatkowo osobno 
pakowana strzykawka Raulersona dodawana do każdego zestawu - zabezpieczająca przed wnikaniem powietrza do 
systemu i wypływem krwi podczas zakładania cewnika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 55 
Dotyczy: Część nr 21 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie zestawu wg następującego opisu  zestaw do kaniulacji żył centralnych. Cewniki 4-
światłowe 8,5Fr/18,14,18,16Ga/20 cm, . W skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 
druciany o średnicy 0,032” o długości 60cm na powierzchni znaczki  informujące o  głębokości wprowadzenia, z 
jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w 
kształcie koła,  osłona ułatwiająca  wprowadzenie prowadnika jedną ręką,  4-światłowy cewnik z poliuretanu 
kontrastujący w RTG, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Dodatkowo osobno pakowana strzykawka 
Raulersona dodawana do każdego zestawu - zabezpieczająca przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem 
krwi podczas zakładania cewnika . 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 56 
Dotyczy: Część nr 21 poz. 2-5 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz.2,3,4,5 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy: Część nr 21 poz. 20-22 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz.20, 21, 22 igły do stymulacji nerwów obwodowych z powierzchnią 
echogeniczną 360 stopni w rozmiarach 22Gx50mm, 20Gx100mm i 20Gx150mm. Igła ze szlifem 30 stopni pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 58 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 37-40 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 37-40 do osobnego pakietu? Pozwoli to na uzyskanie 
znacznie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 59 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 37-38 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 37 i 38 strzykwaki dwuczęściowe o skali nominalnej 2 ml oraz 5 ml bez 
rozszerzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 6-7 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert 
zarówno pod względem asortymentu jak i ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 61 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 9-11 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed 
przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu 
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bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi 
korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach: 
 

Rozmiar 
(GAUGE) 

Rozmiar w mm 

16 G 1,7 x 45 

17 G 1,5 x 45 

18 G 1,3 x 32 

20 G 1,1 x 32 

22 G 0,9 x 25 

24 G 0,7 x 19 

26 G 0,6 x 19 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 9-11 i 29-36 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec 
igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym 
umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed  wyciekiem krwi, z trzpieniem 
powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach: 
 

Rozmiar kaniuli 
(GAUGE) 

Rozmiar cewnika w 
mm 

14 G 2,0 x 45 

16 G 1,70 x 45 

17 G 1,50 x 45 

18 G 
1,20 x 45 
1,20 x  32 

20 G 1,00 x 32 

22 G 0,80 x 25 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 63 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 9-14 i 16 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 64 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez 
lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła 
oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe 
zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na 
insulinę, sterylny, apirogenny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 65 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z połączeniem Luer Lock, o przepływie 18,72 L/h? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 66 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 
µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 67 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 26-27 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 68 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 29-36 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed 
przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu 
bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi 
korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach: 

Rozmiar kaniuli 
(GAUGE) 

Rozmiar cewnika w 
mm 

14 G 2,0 x 45 

16 G 1,70 x 45 

17 G 1,50 x 45 

18 G 1,20 x 45 
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1,20 x  32 

20 G 1,00 x 32 

22 G 0,80 x 25 

 oraz  
Kaniulę neonatologiczną bezpieczną, wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), posiadającą otwór w igle 
ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG, bez portu bocznego, ze 
zdejmowalnym uchwytem: 

Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm 

24 G 0,7 x 19 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 69 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bez logo producenta na przyrządzie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez logo producenta na przyrządzie. 
 
Pytanie 70 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 
cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 71 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 1-4 
Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję  w celu 
doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem 
stosowanym w państwa placówce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż wymaga strzykawek uniwersalnych, kompatybilnych z szerokim zakresem rodzajów 
pomp. 
 
Pytanie 72 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż 
folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 73 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 6 i 7 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów o długość komory w części przeźroczystej 55 
mm, igła biorcza dwukanałowa, ścięta standardowo, z ostrym kolcem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 74 
Dotyczy: Część nr 23 poz. 5-9 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 75 
Dotyczy: Część nr 24 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalną elektrodę bierną dla dorosłych i dzieci, dzieloną, pokrytą 
hydrożelem elektroprzewodzącym, bez kabla? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 76 
Dotyczy: Część nr 24 poz. 8 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 24, pozycji numer 8 i stworzenie pakietu składającego się tylko z 
elektrod biernych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy: Część nr 22 poz. 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 bez 
mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek 
silikonowy, 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 pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający 
kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością 
dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap? 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz 
niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości tj.  1750  par? 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26  z pakietu 22 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie oraz wydzielenie ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 78 
Dotyczy: Część nr 27 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o 
długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne 
zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania 
balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu 
leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z 
zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 79 
Dotyczy: Część nr 27 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 
1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem 
zawartości, biologicznie czyste. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 80 
Dotyczy: Część nr 28   
Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania wg następującego opisu: System zamknięty do 
odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów sterylny, pakowany pojedynczo oraz: 

 do użytku wielodobowego 72 godz.  

 klucz do rozłączania 

 elastyczna przedłużka 

 naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim 

 blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki 

 bezzwrotny port do płukania cewnika 

 przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym u życiem 

 barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku 

 mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik 

 łącznik kątowy podwójnie obrotowy 

 cewnik z atraumatycznym końcem 

 dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika 

 cewnik wyskalowany  

 do rurek intubacyjych 10, 12, 14, 16 Fr - długość. cewnika 540mm 

 do rurek trachoestomijnych 10, 12,14,16 Fr - długość. cewnika 305 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 81 
Dotyczy: Część nr 32 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do rąk w rozmiarze 80 mm x 45mm x 35mm spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której zestaw poszerzaczy do moczowodu z 
osłoną hydroPlus zawiera: poszerzacz 12 Fr / 4 mm, poszerzacz 14 Fr / 4,7 mm, poszerzacz 16 Fr / 5,3 mm 
(wszystkie długości robocze poszerzaczy wynoszą 70 cm). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 83 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której zestaw zawiera: nitinolowy kosz o 
zew. średnicy płaszcza 1,9 Fr (0,63 mm), dł. robocza 120 cm, średnica kosza 11-15 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 84 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której cewników (zew. Średnica cewnika 
Fr/mm 4,8; 1,6 mm; odległość między otworami 5 cm, długość robocza 70 cm) zawiera: sztywny cewnik typu 
Pigtail, drut prowadzący 0,97 mm z osłoną PTFE, 2 adaptery z zaworami Luer-Lock. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 85 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której cewników (zew. Średnica cewnika 
Fr/mm 6,0; 2,0 mm; odległość między otworami 5 cm, długość robocza 70 cm) zawiera: sztywny cewnik typu 
Pigtail, drut prowadzący 0,97 mm z osłoną Lubriglide, 2 adaptery z zaworami Luer-Lock. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 86 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której zestaw do nefrostomii przezskórnej 
Pigtail zawiera (zew. średnica 10 Fr, 3,3 cm, długość robocza 25 cm): echogenną igłę oraz cewnik wykonane z 
materiału flexima odpornego na zagięcia, cewnik flexima pigtail, metalową kaniulę usztywniającą  echogenną 
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końcówką, echogenną igłę 18G zew. średnica 1,270 mm / wew. średnica 0,838 mm z sondą, echogenną igłę 21G 
zew. średnica 0,813 mm / wew. średnica 0,495 mm z sondą, drut prowadzący z końcówką „J” 0,97 mm, 
poszerzacze (5 Fr/1,7 mm, 6 Fr/2,0 mm, 7 Fr/2,3 mm, 8Fr/2,7 mm, 9Fr/3,0 mm, 10Fr/3,3 mm, 12fr/4 mm), dren 
łączeniowy z odłączanym zaworem, skalpel jednorazowy, 
bądź też 
zestaw do nefrostomii z cewnikiem Pigtail (zew. średnica 10 Fr (3,3 cm), dł. robocza 30 cm) zawierający: cewnik 
Pigtail C-Flex, trokar/igła 21G zew. średnica 0,813 mm/wew. średnica 0,495, trokar/igła 19G zew. średnica 3,404 
mm/wew. średnica 2,692 z płaszczem 5Fr/1,7 mm, poszerzacze 9od 6 do 12 Fr), urządzenie retencyjne do 
cewników, drut prowadzący sztywny, PTFE, z końcówką „j” 0,97 mm x 150 cm, dren łączeniowy z odłączanym 
zaworem, skalpel.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 87 
Dotyczy: Część nr 29 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści produkt renomowanej amerykańskiej firmy, której cewniki do drenażu do nefrostomii 
posiadają następujące wielkości: zew. średnica 16 Fr (5,3 mm), długość robocza 35 cm. Zestaw zawiera cewnik C-
Flex Malecot, dwie elastyczne sondy, dren podłączenia worka drenażowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 88 
Dotyczy: Część nr 32 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki wykonane z: miękkie włosie: polietylen, gąbka: 100% pianka poliuretanowa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 89 
Dotyczy:  Część nr 33 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści korek zamknięty sterylnym kołnierzem pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza korek zamknięty sterylnym kołnierzem pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
 
Pytanie 90 
Dotyczy:  Część nr 33 poz. 1  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części 33  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. asortymentu. 
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Pytanie 91 
Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery 
wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą 
umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w 
sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich 
opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, przy czym nr 
katalogowy nie jest opisem wymaganym w/w ustawą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na ww. rozwiązanie. 
 
Pytanie 92 
Proszę o sprecyzowanie - protokołu z jakich badań wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia protokołu badań oferowanego asortymentu. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i używania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876). Produkty muszą posiadać oznaczenie CE, w celu potwierdzenia 
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia deklaracji zgodności. 
 
Pytanie 93 
Dotyczy: rozdz. XIII SIWZ  
W rozdziale XIII pkt. 3) SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności zgodnie z ustawą  
z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r., Nr 107, poz. 679). 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do  w/w punktu SIWZ i potwierdzenie, że 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych kompletnych dokumentów dopuszczających do stosowania 
na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych tj. dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego, 
certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej, dla wyrobów klasy I deklaracji 
zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego, dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I 
z funkcją pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru 
wyrobu medycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 94 
Dotyczy: §2 ust. 3 wzoru umowy 
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może 
to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z 
magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 95 
Dotyczy: § 3 ust. 7 wzoru umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 7 poprzez wprowadzenie następującego 
zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 96 
Dotyczy: § 4 ust 1 wzoru umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 4 ust 1:  
„Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
1) za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy 

za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10 % 
wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, 

2) za opóźnienie w realizacji reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego 
asortymentu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz nie 
więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu, 

3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 97 
Dotyczy: § 5 ust. 2 pkt 1-3 wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację w/w pkt na zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:  
1) trzykrotne kolejne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji,  
2) dwukrotnego kolejnego opóźnienia w realizacji dostaw lub reklamacji przekraczające 7 dni,   
3) trzykrotna kolejna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia...” 
"Przedmiotowy zapis umowny, w obecnym brzmieniu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od niej z winy 
Wykonawcy w przypadkach: 3-krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji, jednorazowego opóźnienia w 
realizacji dostaw lub reklamacji przekraczające 7 dni oraz trzykrotna   reklamacja jakości przedmiotu zamówienia 
stoją w sprzeczności z postanowieniami umownymi regulującymi kwestię odpowiedzialności Wykonawcy (kary 
umowne) na mocy § 4". 
Za niezasadne i niekonsekwentne należy uznać działania (zapisy umowne), które mają na celu wyłączenie 
mechanizmu różnicowania odpowiedzialności kontraktowej, która winna być adekwatna do naruszenia. 
Bezspornym jest, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy drugiej strony z uwagi na  skutki prawne - ex 
tunc - jakie wywołuje, winno być zastrzeżone dla naruszeń w stopniu „rażącym”. Wskazać należy, iż funkcją kar 
umownych – obok kompensowania doznanej straty, szkody -  jest dyscyplinowanie drugiej strony kontraktu za 
pomocą dolegliwości finansowych.  
Wykonawca, mając na względzie pewność obrotu gospodarczego oraz względy natury technicznej (transport i 
logistyka; magazyny wykonawcy znajdują się w trzech różnych częściach Polski) wnosi o zmianę zapisu umownego 
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regulującego przesłanki odstąpienia Zamawiającego od umowy w w/w sposób. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 98 
Dotyczy: wzór umowy 
1. Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zastrzeżenia: 

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie 
proporcjonalnej do wprowadzonych zmian. 

2. Prosimy o modyfikację §3 ust. 6  wzoru umowy w następujący sposób: „ Wykonawca zapewnia niezmienność 
cen netto do momentu zrealizowania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5”. 

3. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §3 ust. 8 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności. 

4. Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zastrzeżenia: 
„Ilość i asortyment objęte niniejszą umową mogą ulec zmianie w granicach 20% w zależności od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego.” 

5. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 
6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 1 wzoru umowy na:  

„Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 
1) Za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw w  wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w 

terminie partii towaru za każdy dzień opóźnienia. 
2) Za opóźnienie w reklamacji przedmiotu dostawy w  wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego 

asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 
3) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy  z przyczyn 

lezących po stronie wykonawcy w  wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, informuje, iż dokonuje 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, poprzez zmianę terminu 
składania i otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert: 21 września 2016 r. godz. 10:00. 
Termin otwarcia ofert: 21 września 2016 r. godz. 10:15. 

 
W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie. 
 
 
 


