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Puszczykowo, dnia 12 września 2017 r.  

 

 

Szp.12/20/2/17 

 

 

 

 

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 2017 r. poz. 1579) – 

zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 30 sierpnia – 5 września 2017 r. 

 

Dotyczy części 1 

 

Pytanie 1  

pozycja 1-10 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje wymogi aby igły pochodziły od jednego producenta. 

Pytanie 2 

pozycja 8-10 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 

cenowo oferty? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3 

pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. igieł, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 

pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40 mm? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. igieł, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poz. 10 od innego producenta taki opis ogranicza konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje były od jednego producenta i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poz. 10 igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków  typu luer – 

lock , ściętej pod kątem 45 stopni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków  i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich protokołów z badań oczekuje ? 

Odpowiedź 

Zamawiający przy wyrobach jałowych wymaga badań CE z jednostki akredytowanej, protokołu badań i 

dopuszczenie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

 

Dotyczy części 2 

 

Pytanie 8 

pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewników o długości 40 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9 

pozycja 8-11 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60 cm, wyposażone w nieprzezroczyste łączniki typu Vacon? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza cewniki o długości 60 cm wyposażonch w nieprzezroczyste łączniki typu Vacon. 

 

Pytanie 10 

pozycja 1-7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania dróg oddechowych o długości 40 cm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewnika do odsysania dróg oddechowych o długości 40 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 11 

pozycja 8-11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania dróg oddechowych z końcówką Vacutip, o długości 

40 cm.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewnika do odsysania dróg oddechowych z końcówką Vacutip, o długości 40 cm.  

i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy części 3 

Pytanie 12 

pozycja 8  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 

ilości konkurencyjnych cenowo ofert.   

Odpowiedź  

Zamawiający wprowadza zmianę do treści Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez rozdzielenie części 3 na część 3A (poz. 

od 1 do 8)  i część 3B (poz. 1). 

 

 

Dotyczy części 4 

Pytanie 13 

pozycja 1-7 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna o powierzchni standardowej, przezroczyste? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewników Tiemanna o powierzchni standardowej, przezroczystej, podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 

 

Dotyczy części 5 

Pytanie 14 

pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne o długości 40 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewnikiów rektalnych o długości 40 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy części 6 

Pytanie 15 

Pozycja 1-9 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika Pezzer z 4 otworami drenującymi, co zwiększa powierzchnię 

drenującą i podnosi bezpieczeństwo swobodnego odpływu moczu.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza cewnik Pezzer z 4 otworami drenującymi. 
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Pytanie 16 

pozycja 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 34  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści cewnika w rozmiarze 34 i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy części 8 

Pytanie 17 

pozycja 1-7 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem, niesilikonowane? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści rurkek intubacyjnych z mankietem, niesilikonowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 18 

pozycja 8-11 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem, niesilikonowane? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści rurkek intubacyjnych z mankietem, niesilikonowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 19 

pozycja 12-15 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 

cenowo oferty? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do oddzielnego pakietu. 

 

Dotyczy części 9 

Pytanie 20 

pozycja 1-7 

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu (PE), bez ftalanów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rurki Guedel wykonane z polietylenu (PE), bez ftalanów 

 

Pytanie 21 

pozycja 1-7 

Prosimy o dopuszczenie rurek Guedela  wykonanych z medycznego polipropylenu, pozbawionych ftalanów  

o następujących rozmiarach: 

• 00 - 5,0cm (poz. 1) 

• 0  - 5,5 cm (poz. 2) 

• 1 – 6,5cm lub 1,5 – 7cm (poz. 3) 

• 2 – 8cm (poz.4) 
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• 3 – 9 cm (poz. 5) 

• 4 – 10cm (poz. 6) 

• 5 – 12 cm (poz. 7) 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Różnice w długościach wynikają z faktu, że różni producenci pod tymi samymi 

rozmiarami produkują różne długości. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 22  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w  pakiecie 9 rurek ustno-gardłowych o wymiarach: 

0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rurki ustno-gardłowe o wymiarach: 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 

5/100mm. 

 

Pytanie 23 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej wykonanej z polietylenu. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu 

 

 

Dotyczy części 10 

 

Pytanie 24 

pozycja 2 i 4 

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza maski tlenowe z nebulizatorem o pojemności 8ml  

 

Pytanie 25 

pozycja 1 -4 

Czy Zamawiający wymaga masek tlenowych pozbawionych ftalanów? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga masek tlenowych zgodnych z zapisami Załącznika nr 2 do  SIWZ. 

 

Pytanie 26 

pozycja 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 
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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. masek tlenowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 27 

Pozycja 2 

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dorosłych wg następującego 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. zestawu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28 

pozycja 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 

gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: pediatria. Możliwość 

odłączania drenu tlenowego. Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. masek tlenowych dla dzieci i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 29 

pozycja 4 

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dzieci wg następującego 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, 
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produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar pediatria. Możliwość odłączania drenu tlenowego. 

Pozbawiona lateksu oraz ftalanów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu do nebulizacji dla dzieci i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 30 

pozycja 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, jednorazowego użytku. Rozmiar: Dorosły; długość 180cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. cewnika do podawania tlenu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 31 

pozycja 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, jednorazowego użytku. Rozmiar: Dorosły; długość 210cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. cewnika do podawania tlenu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 32 
pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wydłużonej maski tlenowej dla dorosłych, w standardowym rozmiarze. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza wydłużonej maski tlenowej dla dorosłych, w standardowym rozmiarze i podtrzymuje 

zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 33  
pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej wydłużonej pod brodę, o anatomicznym kształcie, 

wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji 

długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, z drenem tlenowym o dł. 2.1m, o przekroju 

gwiazdkowym, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawierająca lateksu, pakowana pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. maski tlenowej i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 34 

pozycja 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem dla dorosłych w standardowym rozmiarze 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
 8

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza maski tlenowej z nebulizatorem dla dorosłych w standardowym rozmiarze i 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 35 

pozycja 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem dla dzieci w standardowym rozmiarze  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza maski tlenowej z nebulizatorem dla dzieci w standardowym rozmiarze i podtrzymuje 

zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 36 
pozycja 2, 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem  o poj. 10 ml, jednorazowego użytku, 

maska wykonana z wysokiej jakości PCV, wyposażona w regulowany zacisk na nos i elastyczny pasek na głowę, dren 

o długości 210 cm. Dwa otwory boczne w masce umożliwiające wymianę powietrza. Pakowana pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. maski tlenowej z nebulizatorem i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 37 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o przeciętnej średnicy cząsteczek aerozolu 

(MMAD) 2,21 µm oraz frakcji respirabilnej (cząsteczki <5 µm) - 79,7% parametry potwierdzone w badaniach 

producenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza ww. maski tlenowe z nebulizatorem. i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 38  

pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dzieci w standardowym rozmiarze. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza maski tlenowej dla dzieci w standardowym rozmiarze 

 

Dotyczy części 11 

 

Pytanie 39  

pozycja 1- 4 

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści zgłębników żołądkowych o długości 1050mm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 40 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego wykonanego z PCW o jakości medycznej, 

posiadające dwa boczne otwory końcowe, z cyfrową podziałką głębokości 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. zgłębnika żołądkowego i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy części 12 

 

Pytanie 41  

pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści igłę do aspiracji szpiku kostnego o regulowanej długości w zakresie 35-60mm, o długości 

całkowitej (po zdjęciu ogranicznika) 73mm? 

Odpowiedź 

W załączniku nr 2 do SIWZ w części 12 znajduje się 6 pozycji 

 

Dotyczy części 13 

Pytanie 42 

pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga koreczków , na którym na pojedynczym opakowaniu  jednostkowym oraz na opakowaniu 

handlowym znajdowało się oznaczenie z nazwą i adresem producenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. koreczków i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 43 

pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści łącznik z kontrolą  siły ssania typu KAPON niejałowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści łącznika z kontrolą  siły ssania typu KAPON niejałowy i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 44 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich protokołów z badań oczekuje ? 

Odpowiedź 

Zamawiający przy wyrobach jałowych wymaga badań CE z jednostki akredytowanej, protokołu badań  

i dopuszczenie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

 

Dotyczy części 14 

 

Pytanie 45 

pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki z pojemności całkowitej 2500 ml z komorą pomiarową o 

pojemności 500 ml (worek 2000ml) 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 oraz bezigłowym portem do pobierania 

próbek? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. zestaw do godzinowej zbiórki i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 46 

pozycja 1  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 14, poz. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie worka z drenem o długości 90 cm, 

pozostałe parametry bez zmian ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści worka z drenem o długości 90 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 47 

pozycja 2  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 14, poz. 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie Worek do godzinowej zbiórki moczu, 

pojemność worka 2 000 ml z przesuwnym zaworem T ; większa pojemność plastikowej komory pomiarowej 500ml 

wysoki stopień dokładności:   

- co 1ml  od 4ml do 50ml  

- co 5ml do 500ml       

dłługość drenu 120 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. worka do godzinowej zbiórki moczu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 48 

pozycja 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z szerokim miękkim drenem nieulegającym zagięciom o długości 

100cm. 

Odpowiedź 

Zamawiający  nie dopuści  worka  z  szerokim  miękkim  drenem  nieulegającym  zagięciom  o  długości  100cm. 

i podtrzymuje zapisy SIWZ 

                                                                                                                                                                                                                                    

Dotyczy części 16  

 

Pytanie 49 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w części 16 wymaga zaoferowania przyrządu do 

wielokrotnego pobierania leków, posiadającego  dwa filtry: filtr odpowietrzający (bakteryjny) o wielkości 3 µm - o 

skuteczności bakteriologicznej > 99,999% i filtr płynów (cząsteczkowy) o wielkości 5 µm - zabezpieczający przed 

przedostawaniem się do wnętrza fiolki lub butelki z lekiem cząstek stałych (np. okruchów gumy zabezpieczającej 

fiolkę), kompatybilnego ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, przy zachowaniu 

pozostałych wymogów asortymentu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania ww. przyrządu do wielokrotnego pobierania leków i podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 
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Dotyczy części 18 

 

Pytanie 50 

pozycja 1-4 

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley’a z balonem o poj. 5-10 ml? 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez dopuszczenie silikonowych cewniów 

Foley’a z balonem o poj. 5-10 ml 

 

Pytanie 51 

pozycja 1-4  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby cewnik zawierał w pakiecie strzykawkę do 

napełnienia balonu z roztworem 10% gliceryny, co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu? 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje cewników zgodnych z opisem części nr 18, poz. 1-4, Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

Pytanie 52 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co miał na myśli wymagając protokół badań – o jakie badania chodzi 

prosimy o doprecyzowanie (dotyczy opisu pod tabelką części 18 w Załączniku nr 2 do SIWZ) 
Odpowiedź 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1 i 2 SIWZ. Zamawiający przy 

wyrobach jałowych wymaga badań CE z jednostki akredytowanej, protokołu badań i dopuszczenie zgłoszenia do 

Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

 

Dotyczy części 19 

 

Pytanie 53 

pozycja 1-6 

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne z 6 otworami? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza silikonowe dreny brzuszne z 6 otworami  

 

Pytanie 54  

pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarze CH21? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza dreny brzuszne w rozmiarze CH21 
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Dotyczy Części 20  

 

Pytanie 55  

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 złożenia oferty z ww. drenami Redon z perforacji i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 56  

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 zestawów wysokopróżniowych o pojemności 200, 400 i 600ml oraz podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 57  

pozycja 1-6 

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z krzyżową perforacją na długości 14 cm pakowane pojedynczo (folia-

papier)? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. drenów Redona z krzyżową perforacją na długości 14 cm i podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 58 

pozycja 1-6 

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 80 cm z naprzemienną perforacją na długości 15cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza drenów Redona o długości 80 cm z naprzemienną perforacją na długości 15cm i 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 21 

 

Pytanie 59 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 21 wysokiej klasy zestawów do cewnikowania 

żył centralnych firmy Arrow/TeleflexMed. składających się z: 

Igły prostej, prowadnicy odpornej na zaginanie z końcowką „J” rozmiar 0,032”, z osłonką ułatwiającą 

wprowadzenie cewnika jedną ręką, cewnik wykonany z materiału radiocieniującego, biokompatybilnego, z miękką 

końcówką, skalowanie umieszczone na korpusie cewnika, cewnik wyposażony w skrzydełka mocujące, w zestawie 

strzykawka 5 ml-niskooporowa, zestaw umieszczony na tacce, opakowanie odporne na uszkodzenia. W pozycji 1- 

zestaw z cewnikiem 3-światłowym 7Fr dł.16,20cm (16,18,18 Ga). W pozycji 2- zestaw z cewnikiem 4-światłowym 

8,5Fr dł. 16,20cm (18,14,18,16 Ga). Długości do wyboru przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawów do cewnikowania żył centralnych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 22  

 

Pytanie 60  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części 22 pozycji 29-36 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na wzięcie 

udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców i zaoferowanie wysokiej jakości kaniul w korzystnej cenie ? 

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jednego wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 61 

Czy Zamawiający w części 22, poz. 29-36 dopuści:  Kaniule bezpieczne dożylne z portem, z automatycznie 

aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora 

przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, wykonane z poliuretanu, 

posiadające 3 dobrze widoczne paski kontrastujące w RTG, port boczny umieszczony centralnie nad skrzydełkami, 

zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego, koreczek posiadający trzpień powyżej 

krawędzi koreczka, dostępne rozmiary: 

• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ     29 ml/min 

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 

• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min 

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 62 

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, 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? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza do  postępowania  ww. bezigłowego zamkniętego systemu do centralnych dostępów 

naczyniowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 63  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 26 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 64 

pozycja 37-40 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej 

oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 65 

pozycja 40 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 

asortymentowo- cenowym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki pakowanej po 80 szt. i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 66 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich protokołów z badań oczekuje ? 

Odpowiedź 

Zamawiający przy wyrobach jałowych wymaga badań CE z jednostki akredytowanej, protokołu badań i zgłoszenia 

do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

 

Pytanie 67 

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, 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?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. bezigłowego zamkniętego systemu do centralnych dostępów naczyniowych i 

podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 68 

pozycja 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 26 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody  na  wydzielenie pozycji 26 do osobnego pakietu i podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Dotyczy Części 23 

 

Pytanie 69 

pozycja 2,4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą jednostronną? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki ze skalą jednostronną i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 70 

pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 60mm 

(55mm w części przezroczystej), z logo producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na przyrządzie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 71 

pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści bursztynowe przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z logo producenta na 

opakowaniu jednostkowym zamiast na przyrządzie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. bursztynowych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i podtrzymuje 

zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 72 
pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z pojedynczą skala pomiarową. W przypadku odmowy prosimy o 

podanie medycznego uzasadnienia. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i 

cenowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki cewnikowej z pojedynczą skala pomiarową i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 73 

pozycja 6 
Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igła biorczą dwukanałową ścięta stożkowo 

w części przezroczystej 55 mm. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta firmę 

MARGOMED co nie daje możliwości złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom. 

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 74 

pozycja 7 
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Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych z igła biorczą 

dwukanałową ścięta stożkowo w części przezroczystej 55 mm. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko 

jednego producenta firmę MARGOMED co nie daje możliwości złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i 

cenowej innym producentom. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 75 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakich protokołów z badań oczekuje ? 

 Odpowiedź 

Zamawiający przy wyrobach jałowych wymaga protokołów badań CE z jednostki akredytowanej. 

 

Dotyczy Części 24  

 

Pytanie 76 

pozycja 1-3 (po zmianach część 24C) 

Czy Zamawiający dopuści trójdrożne cewniki Foleya z balonem o pojemności 30ml? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza trójdrożne cewniki Foleya z balonem o pojemności 30ml 

 

Pytanie 77 

pozycja 4 (po zmianach część 24A) 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 

cenowo oferty? 

Pytanie 78 

pozycja 5 (po zmianach część 24 B poz 1) 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części 24 pozycji nr 5 – Uniwersalna elektroda bierna, powrotna, dzielona, 

jednorazowego użytku, z klejem elektroprzewodzącym, bez kabla, dla pacjentów dorosłych i utworzenia z niej 

osobnej części.  

Pytanie 79 

pozycja 1-3 (po zmianach część 24 C poz 1-3) 

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję 1-3 Cewnik Urologiczny Foleya trójdrożny z pakietu? Takie wyłączenie 

pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów oraz pozwoli Zamawiającemu uzyskać bardziej atrakcyjną cenę. 

Odpowiedź  

Zamawiający modyfikuje Część 24 w następujący sposób:  

rozdziela na część 24    – poz. od 1 do 3 

         część 24 A – poz. 1  

         część 24 B – poz. 1 

         część 24 C – poz. od 1 do 3 

 

Pytanie 80 

pozycja 7 (po zmianach część 24 poz 3) 



 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
 1

7
 

Czy Zamawiający dopuści czystą mikrobiologicznie (pakowaną pojedynczo) gazową linię pomiarową o średnicach 

1,5 x 3,0mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza czystej mikrobiologicznie (pakowanej pojedynczo) gazowej linii pomiarowej o średnicy 

1,5 x 3,0mm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy Części 25 

 

Pytanie 81 

pozycja 1,2,4  

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 25 w pozycji 1,2,4 zestawu z systemem 

połączeń typu EnFit. Zestawy umożliwiające podłączenie systemem EnLock i EnFit tzw. transition, zostały 

wycofywane w 2017 roku, zgodnie z kalendarzem przejścia na system EnFit. Zestawy Transition miały za zadanie 

umożliwić płynne przejście z systemu EnLock na EnFit i nie jest planowana ich dalsza produkcja. Oznacza to że 

Wykonawca nie będzie w stanie sprostać wymogom Zamawiającego. 

Zmiana ta jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Międzynarodowa 

Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Firma Nutricia sp. z o.o. wraz z innymi wiodącymi producentami, 

dostawcami i dystrybutorami urządzeń do podaży żywienia dojelitowego z całego świata podjęły współpracę aby 

zapobiegać niewłaściwej podaży płynów i gazów, poprzez opracowanie nowego standardu ISO dla złączy z 

otworami o małej średnicy (80369-3), zwanych ENFit™. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści ww. zestawy z systemem połączeń typu EnFit w zakresie części 25 poz. 1, 2, 4. 

 
Pytanie 82 

pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 25 pozycji nr 4 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 25 pozycji nr 4 do osobnego pakietu i podtrzymuje zapisy 

SIWZ 

 

Pytanie 83 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co miał na myśli wymagając protokół badań – o jakie badania chodzi 

prosimy o doprecyzowanie (dotyczy opisu pod tabelką części 25 w załączniku nr 2 do SIWZ) 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust. 1 pkt. 1 i 2 SIWZ. Zamawiający przy 

wyrobach jałowych wymaga deklaracji zgodności  CE z jednostki akredytowanej, protokołu badań i zgłoszenia do 

Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 
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Dotyczy Części 26 

 

Pytanie 84 

pozycja 3,4,5,17,18,19 

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific będącej 

liderem na rynku światowym w postaci zestawu stentu percuflex plus w skład którego wchodzą: 

- stent do szynowania moczowodu wykonany z innowacyjnego materiału percuflex z osłoną hydrofilową 

ułatwiającą jego wprowadzenie, obustronnie otwarty typu DJ, zapewniający możliwość przebywania w ciele 

pacjenta do 12 miesięcy , z możliwościami rozmiarowymi 4,8CH, 6CH oraz długościami 24,26,28 cm 

- pozycjoner długości 45 cm 

- drut prowadzący prosty, sztywny, PTFE 0,035” z elastyczną końcówką 3 cm, długość 150 cm (LP 17,18,19) 

Ponadto pragniemy zapytać czy w opisanych zestawach LP3,4,5 zamawiający wymaga drutu prowadzącego 

pokrytego PTFE o sztywnej budowie, długości 150 cm, gdyż prowadniki nie zostały uwzględnione?  

Pragniemy podkreślić, iż oferowany przez nas produkt znacznie przewyższa parametry zapisane w SIWZ. Czy 

zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych LP 3,4,5 do osobnego pakietu w celu stworzenia oferty 

konkurencyjnej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

Pytanie  

Pytanie 85 

pozycja 11, 12:  

Czy zamawiający dopuści drut prowadzący ze stali nierdzewnej prosty, o sztywnej budowie, PTFE 0,035” bądź 

0,025” z elastyczną końcówką 3 cm, długość 150. Czy w celu stworzenia oferty konkurencyjnej zamawiający wyrazi 

zgodę na wyłączenie LP11 i LP12 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. drutu prowadzącego i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy Części 27  

 

Pytanie 86 

pozycja 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 dopuszczai ww. systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 87 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca 

posiadającego badania kliniczne z możliwością stosowania do 29 dni i czy mają one być dołączone do oferty? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca zgodnego z opisem części nr 27, załącznik 

nr 2 do SIWZ. Wszelkie informacje o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały zawarte w rozdz. IX SIWZ 

 

Dotyczy Części 28  

 

Pytanie 88 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek 

intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar 

kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą 

próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr oraz oraz z czystego, 

gotowego do użycia podwójnie obrotowego adaptera (łącznika) do dróg oddechowych o poziomie czystości 

mikrobiologicznej zgodnej  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań 

zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, łącznik o kącie 45 stopni, o czasie użycia do 7 

dni (potwierdzonym w instrukcji obsługi) z możliwością wymiany cewnika, z samodomykającą się silikonową, 

dwudzielną zastawką komory płuczącej, automatycznie uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki zapewniającą 

100 % szczelność zestawu, z obrotowym, zamykanym  portem do przepłukiwania cewnika oraz z możliwością 

podania leków w formie płynnej. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed 

przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 180 stopni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. cewnika do odsysania i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy Części 29  

 

Pytanie 89 

Czy Zamawiający w pozycji 1 Części 29 dopuści zaoferowanie zestawu 6,0 – 16,0  Fr, pozostałe parametry zgodne z 

opisem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu 6,0 – 16,0  Fr i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 90 

Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 29 dopuści zaoferowanie koszyka z zawierającego cztery tradycyjne druty 

równoległe, średnica cewnika 1,8 i 2,4 Fr, pozostałe parametry godne z opisem.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. koszyka i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 91 

Czy Zamawiający w pozycji 3 Części 29 dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem 4,8 Fr w miejsce cewnika 4,7 Fr, 

w zestawie popychacz o długości 40 cm, zacisk do blokowania popychacza, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu z cewnikiem 4,8 Fr i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 92 

Czy Zamawiający w pozycji 4 Części 29 dopuści zaoferowanie zestawu z popychaczem o długości 40 cm, w 

komplecie zacisk do blokowania popychacza, pozostałe parametry zgodne z opisem.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu z popychaczem o długości 40 i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 93 

Czy Zamawiający w pozycji 6 Części 29 dopuści zaoferowanie zestawu z jedną igłą, pozostałe parametry zgodne z 

opisem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu z jedną igłą i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 94 

Czy Zamawiający w pozycji 7 Części 29 dopuści zaoferowanie zestawu z jedną igłą, pozostałe parametry zgodne z 

opisem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu z jedną igłą i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 95 

Czy Zamawiający w pozycji 8 Części 29 dopuści zaoferowanie prowadnika o długości 150 cm, pozostałe parametry 

zgodne z opisem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza prowadnika o długości 150 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 96 

pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific będącej 

liderem na rynku światowym w postaci poszerzaczy moczowodowych  6-16 Fr w komplecie z drutem 

prowadzącym?  

Czy w celu stworzenia oferty konkurencyjnej zamawiający wyrazi zgode na wyłączenie LP1 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 97 

pozycja 2 

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific będącej 

liderem na rynku światowym w postaci koszyków nitinolowych do przechwytywania i wydobywania złogów cztero-

przewodowych, o długości 90 lub 120 cm i średnicy koszyka 12 bądź 16 mm (do wyboru przez zamawiającego)?  

Czy w celu stworzenia oferty konkurencyjnej zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie LP2 do osobnego pakietu? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 98 

pozycja  3, 4  

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific będącej 

liderem na rynku światowym w postaci zestawu stentu percuflex plus w skład którego wchodzą: 

- stent do szynowania moczowodu wykonany z innowacyjnego materiału percuflex z osłoną hydrofilową 

ułatwiającą jego wprowadzenie, obustronnie otwarty typu DJ, zapewniający możliwość przebywania w ciele 

pacjenta do 12 miesięcy , z możliwościami rozmiarowymi 4,8Fr, długościami 24,26,28 cm 

- pozycjoner długości 45 cm 

- drut prowadzący prosty, sztywny, PTFE 0,035” z elastyczną końcówką 3 cm, długość 150 cm (LP 17,18,19) 

Pragniemy podkreślić, iż oferowany przez nas produkt znacznie przewyższa parametry zapisane w SIWZ. Czy 

zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych LP 3,4, do osobnego pakietu w celu stworzenia oferty 

konkurencyjnej? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. produktu i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 99 

pozycja 8 

Czy zamawiający dopuści drut prowadzący ze stali nierdzewnej prosty, PTFE 0,035” z elastyczną końcówką 3 cm, 

długość 150. Czy w celu stworzenia oferty konkurencyjnej zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie LP8 do 

osobnego pakietu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. drutu prowadzącego i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy Części 32  

 

Pytanie 100  

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach: 80 x 50 x 35 mm ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach: 80 x 50 x 35 mm w Cęści 32 poz. 1 

 

Pytanie 101 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki posiadające polietylenową miękką szczecinę z jednej strony i poliuretanową 

gąbkę z drugiej? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści szczoteczki posiadające polietylenową miękką szczecinę z jednej strony i poliuretanową 

gąbkę z drugiej. 
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Pytanie 102 

Czy Zamawiający poprzez zapis „szczoteczki do mycia i dezynfekcji” ma na myśli szczoteczki suche, czy też 

nasączone glukonianem chlorheksydyny?  

- Jeżeli Zamawiający ma na myśli szczoteczki nasączone to prosimy o odstąpienie od protokołu badań i deklaracji 

zgodności, gdyż jest to wyrób kosmetyczny, objęty 23% stawką VAT.  

- Jeżeli Zamawiający ma na myśli szczoteczki suche to prosimy o odstąpienie od protokołu badań i dopuszczenie 

zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający poprzez zapis „szczoteczki do mycia i dezynfekcji” ma na myśli szczoteczki suche 

Zamawiający w części 32 poz. 1 odstępuje od wymogu przedłożenia protokołu badań oraz zgłoszenia do Urzędu 

Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

 

Pytanie 103 

pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do rąk w rozmiarze 80 mm x 45mm x 35mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez dopuszczenie szczoteczki do rąk w 

rozmiarze 80 mm x 45mm x 35mm 

 

Dotyczy Części 33  

 

Pytanie 104 

pozycja 1   

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt   DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych 

zaworów, umożliwiający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), w pełni 

aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia 

przez 7 dni. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści do postępowania ww. produktu   DualCap™ i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 105 

Czy Zamawiający dopuści korek   pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści korka   pakowanego po 350 szt. i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 106  

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

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 107 

pozycja 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Części nr 33 i stworzy osobny pakiet? 
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Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli Zamawiającemu na składania konkurencyjnych ofert co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi.         

Odpowiedź 

Zamawiający nie wydzieli pozycji 1 z Części nr 33 i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 108 

pozycja 3,2 

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i 

CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej 

czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe 

oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i 

Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki 

wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. 

Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści ww. produktu do płukania dostępu naczyniowego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 109 

pozycja 2,3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 oraz pozycji 3 z Części nr 33 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli Zamawiającemu na składania konkurencyjnych ofert co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi.           

   Odpowiedź 

Zamawiający nie wydzieli pozycji 2 oraz pozycji 3 z Części nr 33 i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Dotyczy Części 34 

 

Pytanie 110  

pozycja 1 

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowego bakteryjno-wirusowy, wg opisu:  elektrostatyczny bez wymiennika 

ciepła i wilgoci o wydajności filtracji 99,999% , przestrzeń martwa 42ml; waga 23g, bez podania zakresu objętości 

oddechowych 150-1200ml; minimalna objętość oddechowa150ml , opór przepływu przy 30l/min - 0,9cmH2O, 

2,0cmH2O przy 60l/min, bez podania oporu przy 90l/min; z portem CO2; Zalecany czas używania- 24 godziny. 

Jałowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. filtru oddechowego bakteryjno-wirusowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 111 

pozycja 2 

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych wg opisu: , przestrzeń martwa 

19ml; wartość nawilżania min  26mg H2O/L przy VT=500 ml; waga 8g, opory przepływu 0,2cmH2O przy 30 l/min, 

0,7cmH2O przy 60l/min, bez podania oporu przy przepływie  90l/min, zawierający port do podawania tlenu, port 

do odsysania - prosty w obsłudze. Port ten jest zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby 



 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
 2

4
 

rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu. 

Sterylny. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. wymiennika ciepła i wilgoci i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 112 

pozycja 3 

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowego bakteryjno-wirusowy wg opisu:  o skuteczności 99,999%, 

elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografu, sterylny, wydajność 

nawilżania dla VT500ml  32mg/I przy Vt 500ml, opór przepływu 1,6 cmH2O dla 30I/min, 3,0cmH2O przy 60l/min, 

masa  31g, przestrzeń martwa 58ml, pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. filtru oddechowego bakteryjno-wirusowego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 113 

pozycja 1. 
Czy  Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o wadze 21 g? Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści jako równoważny filtra elektrostatycznego o wadze 21 g i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 114 

pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik o rezystancji (oporze) przepływu 0,63 cmH2O przy  (0,5 l/s) 

30/min, 3,5 cmH2O przy (1,5l/s) 90l/min z zachowaniem pozostałych parametrów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuści jako równoważnego ww. wymiennika i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 115 

pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr  bakteryjno wirusowy  z HME  o skuteczności filtracji bakteryjnej 

>99,9999% , skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,   wadze  35,6 g oraz przestrzeni  martwej  wynoszącej  55 

ml.?  Pozostałe parametry zgodne 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. filtra  bakteryjno wirusowego jako równoważnego i podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 116 

pozycja 1-3  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, poz. 1 i 3  wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów o wydajności filtracji wirusowej 

pow. 99,999% , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza filtry o wydajności filtracji wirusowej pow. 99,999% 
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Pytanie 117 

pozycja 2  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, poz. 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie  

Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, centralnie umieszczony port do odsysania, z 

portem tlenowym 5,5mmM , objętość oddechowa 200-1500ml, przestrzeń martwa do 8 ml, waga 9,5g , łącznik 

15mmM , korzystniejsza rezystencja przepływu   

30l/min przy 3mm H2O   czyli  0,5l/s  przy  0,5 cm H2O 60l/min przy 5mm H2O ; czyli     1l/s  przy  0,8 cm H2O 

90l/min przy 7mm H2O ; czyli  1,5l/s  przy  1,2 cm H2O Skuteczność termiczna min 30,2°, powierzchnia wymiennika 

pow. 500 cm2, sterylny ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. celulozowych wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i 

podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 118 

poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny bez wymiennika 

ciepła i wilgoci , wydajności filtracji bakteryjnej 99,9999% , wydajności filtracji wirusowej 99,999% , masa do 20g, 

przestrzeń martwa 35 ml , objętość oddechowa w zakresie 120-1000ml, zalecany czas używania- 24 godziny, filtr 

biologicznie czysty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. filta . 

 

Pytanie 119 

pozycja 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z portem do 

odsysania, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 

mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  

martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 

ml do max. Vt 1000 ml, waga 6 g, biologicznie czysty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. wymiennika ciepła i wilgoci. 

 

Pytanie 120 

pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego, elektrostatycznego z 

wymiennikem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %,  poziom 

nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, objętość  

oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. filtra oddechowego. 
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Dotyczy Części 35 

 

Pytanie 121 

pozycja 1 

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych 

gąbek pokrytych oczyszczającym roztworem mięty, w kolorze zielonym, pakowanych pojedynczo? W przypadku 

negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o jej uzasadnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza gąbek pokrytych oczyszczającym roztworem mięty. 

 

Pytanie 122 

pozycja 2 

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych 

czepków do mycia głowy pacjenta, nie wymagających dodatkowego namoczenia głowy, o dwuwarstwowej 

strukturze z warstwą folii, zawierające w składzie m.in. wodę, dimekiton PEG-12, składniki zapobiegające 

powstawaniu elektryczności statycznej, nie zawierające lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać 

temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy 

mocy 800 W? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o jej uzasadnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza ww. czepków do mycia głowy pacjenta i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 123  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY 

 

Pytanie 124 

dotyczy §4 ust. 1 pkt 1) i 2) 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,4% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy/reklamowanego asortymentu za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 125 

dotyczy §4 ust. 1 pkt 1) 

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:  

Za zwłokę w realizacji poszczególnych dostaw, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy 

za każdy dzień zwłoki. 

Obecny zapis sprawia, że naliczona kara (nie mniej niż 50 zł) może być wyższa niż wartość całego zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 126  

dotyczy §4 ust. 1 pkt 2) 

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:  

Za zwłokę w realizacji reklamacji przedmiotu dostawy, w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego 

asortymentu za każdy dzień zwłoki. 

Obecny zapis sprawia, że naliczona kara (nie mniej niż 50 zł) może być wyższa niż wartość reklamowanego towaru.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 127  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższej propozycji zapisu do umowy?: 

„Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto”? Taki 

zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w każdym pakiecie. Koszty 

przygotowania paczki  i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco wpływają na (zwiększają) cenę 

ostateczną , bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto będą mogli obniżyć koszty dostaw 

(kalkulując mniejszą ich liczbę w trakcie roku). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE  SIWZ 

 

Pytanie 128  

dotyczy rozdziału IX pkt 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy katalogi, ulotki, protokoły badań oraz deklaracje zgodności CE mają być dostarczane na 

wezwanie zgodnie z w/w punktem czy załączone do oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział IX pkt 1, Zamawiający wezwie do złożenia katalogów, ulotek, protokołów badań 

oraz deklaracji zgodności CE. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów Załącznika nr 2 

do SIWZ, poprzez dopisanie zapisu, że wezwie do złożenia dokumentów. 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, 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: 19 września 2017 r. godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert: 19 września 2017 r. godz. 10:30. 

 


