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Parczew, 05.01.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2015 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej w podziale na 32 części. 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 

Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 

  
Pytanie 1 dot. Zadanie 1, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści igłe Touchy 18G x 90mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza igłę Touchy 18G x 90mm do znieczuleń zewnątrzoponowych. 
 
Pytanie 2 dot. Zadanie 1, pozycja 9-14 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 3 dot. Zadanie 1, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,9x25? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze 0,9x25, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4 dot. Zadanie 1, pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,7x19? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz, kaniule w rozmiarze 0,7x19 są w poz. 14.  
 
Pytanie 5 dot. Zadanie 1, pozycja 15-19 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne ze standardowym koreczkiem portu bocznego oraz 
zastawka zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 6 dot. Zadanie 1, pozycja 22 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem 1,2µm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
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Pytanie 7 dot. Zadanie 1, pozycja 23, 28-30 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3-cześciowych? 
Odpowiedź:  
Nie 

 
Pytanie 8 dot. Zadanie 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 18G o długości 43mm z regulacją 5-30mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 9 dot. Zadanie 4, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych z wkładaną karteczką do opisu o 
szerokości 2cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 10 dot. Zadanie 8, pozycja 1 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 dot. Zadanie 9 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o powierzchni czynnej 118cm2, pakowaną a’25sztuk, 
z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 12 dot. Zadanie 12, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne niesterylne? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 13 dot. Zadanie 12, pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości powierzchni ząbkowanej 34mm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 14 dot. Zadanie 16, pozycja 24-25 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer o długości 40cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 15 dot. Zadanie 16, pozycja 37 
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania Ch 24? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 16 dot. Zadanie 16, pozycja 38 
Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 17 dot. Zadanie 16, pozycja 38 
Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z PCV? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 18 dot. Zadanie 16, pozycja 38 
Czy Zamawiający dopuści dren jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
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Pytanie 19 dot. Zadanie 16, pozycja 39-42 
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o ramionach 450mm x 18mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 20 dot. Zadanie 16, pozycja 43-47 
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje dreny z lateksu czy PCV? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz dren lateksowy. 
 
Pytanie 21 dot. Zadanie 16, pozycja 53 
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Ch 23 o średnicy zewnętrznej 7,59mm i długości 
około 27cm z drenem Ch 24 o średnicy zewnętrznej 8mm i długości 210cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 22 dot. Zadanie 16, pozycja 56 
Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka Ch 24 o średnicy zewnętrznej 8mm i długości 210cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 23 dot. Zadanie 16, pozycja 88-91 
Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 
firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24 dot. Zadanie 16, pozycja 97 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze Ch 24? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy w rozmiarze Ch 24. 
 
Pytanie 25 dot. Zadanie 19, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny do USG Videoprinter Mitsubishi K65HM w rozmiarze 110 
mm x 20 m. 
 
Pytanie 26 dot. Zadanie 26, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kieliszki do leków pakowane a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
Pytanie 27 dot. Zadanie 26, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 6ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 28 dot. Zadanie 31, pozycja 2-5 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy ochronne wykonane z włókniny podfoliowane o gramaturze 30g/m2, 
dostępne tylko w rozmiarze L? w przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośba 
o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej 
oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 29 dot. Zadanie nr 25 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu 25 do odrębnego pakietu 
np 25A pozycję 3 - Szczoteczka dwustronna do mycia endoskopów j.u.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 30 dot. Zadanie nr 26 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki o pojemności 25 – 30 ml j.u. pakowane  
w opakowanie a ‘75szt. Z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań a’75 szt.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 31 dot. Zadanie nr 26 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji maski aerozolowe dla dorosłych 
z nebulizatorem wyskalowanym do 7 ml i drenem 2,0 – 2,1 m z elastycznego medycznego PCV? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 32 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się 
takie informacje jak nr serii i data ważności? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 33 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 
które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, 
wstrzymanych w obrocie produktach? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 34 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu? 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów.  
 
Pytanie 35 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 
udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po 
wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 36 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej? 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 37 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala 
producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych? 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 38 dot. Dotyczy SIWZ 
Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez 
nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy 
Zamawiający  wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 
środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producenta wymogów? W załączeniu 
przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do 
pomp, strzykawek na terenie Polski. 
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Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 39 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzania zgodności towaru z 
zamówieniem? 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 40 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców 
bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej 
dostawy oraz, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi. 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 41 dot. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? 
Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy 
leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi. 
Odpowiedź:  
Kwestie te reguluje §1 ust. 2 i 13 wzoru umowy. Wykonawca odpowiada za dostawy towarów. 
 
Pytanie 42 dot. Zadania nr 23 poz. 4-10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 4 - 
poz. 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości 
oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz 
jakości. Racjonalność wydatkowania finansów publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś 
umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 43 dot. Zadania nr 23  
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest 
umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub 
numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający 
wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 44 dot. Zadania nr 23 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-
foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa 
wytwórcy. 
 
Pytanie 45 dot. Zadania nr 23 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 150mm x 200m w 
miejsce rękawa o wymiarach 150mm x 100m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 150mm x 200m, po odpowiednim 
przeliczeniu. 
 
Pytanie 46 dot. Zadania nr 23 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 150mm x 100m 
w miejsce rękawa o wymiarach 150mm x 200m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 150mm x 100m, po 
odpowiednim przeliczeniu. 
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Pytanie 47 dot. Zadania nr 23 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 250mm x 100m 
w miejsce rękawa o wymiarach 250mm x 200m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 250mm x 100m, po 
odpowiednim przeliczeniu. 
 
Pytanie 48 dot. Zadania nr 23 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 300mm x 100m 
w miejsce rękawa o wymiarach 300mm x 200m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 300mm x 100m, po 
odpowiednim przeliczeniu. 
 
Pytanie 49 dot. Zadanie nr 1, poz. 8 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu 

atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 50 dot. Zadanie nr 1, poz. 9-14 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE (podwójnie czyszczonego teflonu), 

wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 51 dot. Zadanie nr 1, poz. 9-14 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w opakowaniu papier-folia (gwarantujących sterylność  

i bezpieczeństwo równie skutecznie jak opakowanie typu Tyvec), wszystkie pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 52 dot. Zadanie nr 1, poz. 15-18 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do wlewów dożylnych, posiadającej 4 paski 

kontrastujące w RTG, zastawkę antyzwrotną i system mikrokanalików, hamujących wypływ krwi, igła 

zaopatrzona w specjalny polimerowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym 

zakłuciem personelu. Ponadto kaniula posiada zagłębienie w igle, dzięki któremu krew błyskawicznie 

pojawia się w przeźroczystej komorze (flashback) na końcu igły, dzięki czemu można natychmiast 

stwierdzić prawidłowość wkłucia. Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu. Standardowy korek portu 

bocznego, dzięki czemu nie ulega on otwarciu na skutek nieuwagi pacjenta (jak może się to zdarzyć  

w przypadku koreczka samodomykajacego się), opakowanie typu papier klasy medycznej, napisy w 

językach krajów Unii Europejskiej, wszystkie oznaczenia dotyczące rozmiaru, daty ważności, nr serii 

wyraźnie zaznaczone na opakowaniu jednostkowym.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 53 dot. Zadanie nr 1, poz. 19 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozm G22 lub wyłączenie pozycji z pakietu. Rozmiar 

G24 Kaniuli bezpiecznej wskazuje na jednego głównego producenta sprzętu medycznego, co jest 

sprzeczne z zasadami wolnego rynku.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 54 dot. Zadanie nr 1, poz. 22 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu Mini Spike z filtrem bakteryjnym 0,1 µm,  

który z powodzeniem stosowany jest w wielu placówkach szpitalnych. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 55 dot. Zadanie nr 1, poz. 23 

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock, 

dwu czy trzyczęsciowych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje strzykawki dwuczęściowe. 
 

Pytanie 56 dot. Zadanie nr 1, poz. 23 

Czy Zamawiajacy dopuści strzykawki z rozszerzona skalą do 2,5 ml? Pozostałe parametry zgodne  

z SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 57 dot. Zadanie nr 1, poz. 28-30 

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock 

dwu czy trzyczęsciowych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje strzykawki dwuczęściowe. 
 

Pytanie 58 dot. Zadanie nr 1, poz. 28 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych a 80 szt. lub a 50szt ( w zależności  

od typu strzykawki) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 59 dot. Zadanie nr 11, poz. 7 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu 

atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 60 dot. Zadanie nr 11, poz. 4,5 

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, co w znacznym stopniu zwiększy 

identyfikacje przyrządu?  

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 61 dot. Zadanie nr 11, poz. 4,5 

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia 

efektywności pracy obsługi szpitala? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 62 dot. Zadanie nr 11, poz. 4,5 

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w pochewkę zabezpieczającą igłę 

biorczą po użyciu, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy obsługi szpitala? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 63 dot. Zadanie nr 1, poz. 28-30 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 20-24ml, 5-6 ml, 10-12 ml. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
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Pytanie 64 dot. Zadanie Nr 10 poz. 1 

Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być czas inkubacji testów? Czy Zamawiający wymaga testów 

o czasie inkubacji 24-48 godz. czy testów szybkiego odczytu z inkubacją max 10 godzin? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga testów o czasie inkubacji 24-48 godz. 

 

Pytanie 65 dot. Zadanie Nr 10 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia testów z przesuwalną substancją wskaźnikową? Taki sposób 

odczytu pozwala zniwelować ryzyko błędnego odczytu przy testach kolorystycznych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 66 dot. Zadanie Nr 10 poz. 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy w rolkach długości 55 mb z odpowiednim 

przeliczeniem ceny lub ilości? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taśmy w rolkach długości 55 mb z odpowiednim przeliczeniem.  
 

Pytanie 67 dot. Zadanie Nr 10 poz. 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników do kontroli wsadu w procesie sterylizacji 

parą wodną w postaci paska z przesuwalną substancją wskaźnikową z odczytem w niezależnym 

okienku, w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy własną tubę PCD (zestaw symulacyjny kontroli wsadu 

wykonany z stali nierdzewnej). Oferowana tuba przewidziana jest na 1000 cykli i może być 

wykorzystany zarówno do testów paskowych typu  5 i 6 oraz testów Bowie&Dick i biologicznych 

ampułkowych. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż nie wymaga posiadania 

osobnych tub dla różnych testów, przez co jest tańsze. Dodatkowo nie ma ryzyka błędu w przypadku 

zastosowania nieodpowiedniej tuby. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 68 dot. Zadanie Nr 10 poz.5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów symulacyjnych Bowie & Dick w postaci paska 

z przesuwalną substancją wskaźnikową  z odczytem w niezależnym okienku, w sytuacji gdy 

Wykonawca dostarczy własną tubę PCD (zestaw symulacyjny kontroli wsadu wykonany z stali 

nierdzewnej). Oferowana tuba przewidziana jest na 1000 cykli i może być wykorzystany zarówno do 

testów paskowych typu  5 i 6 oraz testów Bowie&Dick i biologicznych ampułkowych. Takie rozwiązanie 

jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż nie wymaga posiadania osobnych tub dla różnych testów, 

przez co jest tańsze. Dodatkowo nie ma ryzyka błędu w przypadku zastosowania nieodpowiedniej tuby. 

(Wykonawca dostarczy jedną tubę dla pozycji 4 i 5) 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 69 dot. Zadanie Nr 10 poz. 8 

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 8 do innego pakietu, Wymagany test oferowany jest tylko 

przez jednego Wykonawcę na rynku polskim, przez co Zamawiający ogranicza konkurencję. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 70 dot. Zadanie Nr 10 poz. 8 

W sytuacji, gdy Zamawiający nie wyłączy pozycji nr 8 do innego pakietu zwracamy się z prośbą o 

wyrażenie zgody na zaoferowanie testu kontroli skuteczności mycia z substancją maksymalnie 

naśladującą pozostałości zaschniętej krwi i tkanek, który to najdokładniej odzwierciedla rzeczywiste 

warunki mycia? Wykonawca załączy specjalny uchwyt utrudniający dostęp do testu w trakcie procesu 

mycia. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
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Pytanie 71 dot. Zadanie Nr 23 poz. 8-10 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z zakładką o długości 

rolki 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Standardowo na rynku dostępne są tego typu rękawy 

właśnie o długości 100 m. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe z zakładką o długości rolki 100 m z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 72 dot. Zadanie Nr 23 poz. 4-10 

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który 

informuje o tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który 

informuje o tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku. 

 

Pytanie 73 dot. Zadanie Nr 23 poz. 4-10 

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych na których znajduje się informacja o 

obecnie obowiązujących normach, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 74 dot. Zadanie Nr 23 poz. 4-10 

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe  były oznakowane znakiem CE tylko na 

opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? 

UZASADNIENIE:  Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do 

obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE”. Ustawa  

precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w 

instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym oraz na: 

(…) 

(…) 

wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniającym sterylność – jeżeli to możliwe 

(…) „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do 

oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub 

czytelność znaku”.  

Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam 

rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” 

przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy 

proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na 

spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z 

tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów  dla których 

proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 75 dot. Zadanie nr 14, poz 2–6. 

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości w części dłoniowej w przedziale 0,188 mm. - 0,192, 
pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 76 dot. Zadanie nr 14, poz. 7-9. 

Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako produkt medyczny i środek ochrony 
indywidualnej w kategorii I. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
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Pytanie 77 dot. Zadanie nr 14, poz. 7-9. 

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były chlorowane od wewnątrz. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 78 dot. Zadanie nr 14, poz. 10-12. 

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były polimeryzowane od strony roboczej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 79 dot. Zadanie nr 9 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9, poz 1. elektrody naturalnej o powierzchni 

przewodzącej 107,5 cm2 pakowanej w torebki po 5 szt, co po przeliczeniu ilości podanej w SIWZ 

będzie wynosiło 160 opakowań. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 80 dot. Zadanie nr 31 poz.8 

Czy zamawiający wymaga prześcieradeł z fizeliny składanych pojedynczo, co usprawni użytkowanie 
przez personel medyczny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza prześcieradła z fizeliny składane pojedynczo. 
 
Pytanie 81 dot. Zadanie nr 18 pozycja 1  

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu 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 grawitacyjnycm 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. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem 

czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 18 pozycja 1 bezigłowy zamknięty system do centralnych 
dostępów naczyniowych, zgodnie z zaproponowanym opisem, w ilości zgodnej z opisem 
zamawiającego w siwz. 
 

Pytanie 82 dot. Zadanie nr 18 pozycja 1  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 z zadania 18  i utworzy osobny pakiet dla tej 

pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie 

na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 83 dot. Zadanie nr  6 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu handlowym informacje o produkcie były w języku 

angielskim (nazwa handlowa)? Nazwa handlowa zestawów w języku angielskim jest zgodna z nazwą 

widniejącą na certyfikatach, które Zamawiający otrzyma również w języku polskim, natomiast etykieta 

na opakowaniu handlowym jest w języku angielskim. 

Odpowiedź:  

Oferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 876) i posiadać oznaczenie znakiem CE. 

 

Pytanie 84 dot. wzoru umowy § 1 ust. 4 

Dot. § 1 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: 
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„Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub 

większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu cenowym (w ramach 

poszczególnego zadania), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może  przekroczyć 

ceny umowy określonej w § 2 ust. 3., a zmniejszenie bądź zwiększenie ilości zamawianego 

asortymentu nie może przekroczyć 20% ilości określonych w formularzu cenowym dla danej pozycji.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 85 dot. wzoru umowy § 1 ust. 12 

Dot. § 1 ust. 12 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 

i używania wyrobów objętych konkretnym zamówieniem Zamawiającego. Dokumenty winny być 

dostarczone wraz z dostawą zamówionych wyrobów lub dostarczone wraz z podpisaniem umowy, a 

także na każde pisemne (faxem) żądanie Zamawiającego.” 

 Uzasadnienie: 

Każdorazowe dołączania w/w dokumentów do dostaw cząstkowych jest kłopotliwe i wprowadza 

niepotrzebne zamieszanie na magazynie. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 1 ust. 12 wzoru umowy, który otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
 
„12. Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zamówionych wyrobów, zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania, a także na każde pisemne 
(faxem) żądanie Zamawiającego.” 

 
Pytanie 86 dot. wzoru umowy § 4 ust. 4 

Dot. § 4 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też pisemnej, 

odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 7 dni roboczych licząc od daty jej 

otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej odmowy w 

tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 87 dot. wzoru umowy § 5 

Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 

 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego wyrobów, za każdy dzień opóźnienia 

zwłoki w uzupełnienia braków ilościowych i/lub jakościowych ponad termin określony w  §4 ust. 2 lub 4, 

jednak nie mniej niż 10,00 zł; 

2) 0,2% wartości brutto asortymentu objętego zamówieniem, o którym mowa w §1 ust. 2, za każdy 

dzień opóźnienia zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł; 

2.W przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

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

brutto niezrealizowanej części umowy.  

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej             

i wykazanej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.” 

 

oraz o dodanie ustępów o następującej treści: 
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„6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 3 

ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego 

asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego 

asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na 

Zamawiającego. 

7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 88 dot. Zadanie nr 4 poz. 3,4 

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A. Wydzielenie to zwiększy liczbę 

składanych ofert konkurencyjnych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 89 dot. zadania 5 poz. 2 

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 5A. Wydzielenie to zwiększy liczbę 

składanych ofert konkurencyjnych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 90 dot. zadania 15 poz. 6 

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np.15A. Wydzielenie to zwiększy liczbę 

składanych ofert konkurencyjnych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 91 dot. zadania 28 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady posiadały filtr antybakteryjny i zastawkę zapobiegającą przed 

zalaniem próżni? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wkłady posiadające filtr antybakteryjny i zastawkę zapobiegającą przed 
zalaniem próżni. 
 

Pytanie 92 dot. zadania 28 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady posiadały możliwość w dosypaniu proszku żelującego w nagłym 

przypadku? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 

Pytanie 93 dot. §1 ust.9 wzoru umowy 

Zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treści: 

Z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi” 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 94 dot. §4 ust.4 wzoru umowy 

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni na rozpatrzenie przez 

Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z 
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obiektywnych przyczyn(logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do 

niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj. 2 dni na 

rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 95 dot. §7 ust.1 wzoru umowy 

Wnosimy o modyfikację zapisu na: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) Powtarzających się ( co najmniej kolejnych dwóch) nieterminowych realizacji dostaw, 

2) Powtarzających się ( co najmniej kolejnych dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych 

towarów, o których mowa w § 4 

3) Innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 
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