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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  trzyczęściowe  wykonane  z  polipropylenu/polietylenu,  z 
uszczelnieniem o grubości min. 3 mm?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 2
„ Dotyczy Pakietu nr XII poz. 1 b
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml z czytelną granatową skalą?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 3
„Dotyczy Pakietu nr  XII poz. 1 c
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawki  luer-lock  50  ml  ze  skalą  rozszerzoną  do  60  ml?  Pojemność 
nominalna strzykawki  to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl 
normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa 
lub  większa  od  pojemności  nominalnej.  Dla  pełnej  informacji  często  podaje  się   pojemność  zapisując  
pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
„Dotyczy Pakiet nr XII poz. 2
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml z czytelną granatową skalą?

Odpowiedź: 
 Tak. 

Pytanie 5
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 2a, 2b
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  w  w/w  pozycjach  ceny  za  100  szt.  =  1  opakowanie,  z 
odpowiednim przeliczeniem w formularzu  cenowym?  Podanie  cen  za  opakowanie  nie  będzie  zawyżało 



całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen 
dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 6
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 2 b
Czy Zamawiający dopuści strzykawki U-100 ze skalą 0,02 ml?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 7
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer-lock 50 ml ze skalą rozszerzoną do 60 ml? Pojemność nominalna 
strzykawki  to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy  
oznaczona  pojemność  60  ml  jest  tzw.  całkowitą  pojemnością  wyskalowaną,  która  może  być  równa lub 
większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność  
nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
„Dotyczy Pakietu nr XII poz. 7a i 7b
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  w  w/w  pozycjach  ceny  za  100  szt.  =  1  opakowanie,  z 
odpowiednim przeliczeniem w formularzu  cenowym?  Podanie  cen  za  opakowanie  nie  będzie  zawyżało 
całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen 
dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 9
„Dotyczy Pakietu nr XIV poz. 4, 5, 7, 19
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  w/w  pozycji  do  odrębnego  pakietu?  Wydzielenie  tych 
pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów, a przez to na uzyskanie przez Zamawiającego lepszej  
cenowo oferty.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10
„Dotyczy Pakietu nr XIV poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w/w pozycji ceny za op. = 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości w formularzu cenowym – 667 op.?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 11
„Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających 
do  obrotu  zaoferowane  wyroby i  zastąpienie  ich  oświadczeniem oferenta  o  ich  posiadaniu  i  gotowości 
dostarczenia ich na każde życzenie Zamawiającego. 



Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 12
„Dotyczy SIWZ
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenia złożenia oferty z oświadczeniem o posiadaniu deklaracji  
zgodności  oraz  certyfikatu  z  klauzulą  dostarczenia  ich  na  każde  żądanie  Zamawiającego.  Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie procedury przetargowej.

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 13
„Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 a-c
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych wyposażonych  w gumową 
część tłoka bezlateksową w postaci podwójnego oringu grubszej niż 3 mm spełniającą resztę postawionych 
wymagań SIWZ takich producentów ja B.Braun oraz Margomed. Aktualny opis wskazuje tylko i wyłącznie  
na jednego producenta co jest niezgodne z art.7 ustawy Pzp.” 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 14
„Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 7 a-b
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podawania ceny za op. 100szt. z odpowiednim 
przeliczeniem Zamawianych ilości.” 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 15
„Pakiet XII, pozycja 2a
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny ze skalą 0,05 ml, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 16
„Pakiet XII, pozycja 2a,b
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą  w kolorze granatowym?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 17
„Pakiet XII, pozycja 7a,b
Czy Zamawiający dopuści igły w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 18
„Prosimy Zamawiającego o podanie nazw pomp jakie szpital posiada na wyposażeniu

Odpowiedź: 
Zamawiający posiada pompy: Acor AP 22 i 23, Braun, Kwapisz mono i duo.



Pytanie 19
„Czy  Zamawiający  oczekuje,  aby  zaoferowane  strzykawki  trzyczęściowe  do  pomp  w  celu  pełnej 
kompatybilności  z  pompami  infuzyjnymi  i  bezawaryjnej  podaży  leku  były  wymienione  w  instrukcji  
użytkowania pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ. 

Pakiet I
Pytanie 20
„Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o okrągłym przekroju wykonanego z silikonu, długość 50cm, 
atraumatyczna końcówka, 5 naprzeciwległych otworów, widoczny w promieniach RTG na całej długości.

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 21
„Poz. 3
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jednorazowego,  sterylnego,   gotowego  do  natychmiastowego 
użycia  zestawu  do  wykonania  konikotomii  metodą  bezpośredniego  wkłucia  z  zabezpieczeniem   przed 
uszkodzeniem tylnej  ściany tchawicy lub przedniej  ściany przełyku  dzięki  usuwalnemu ogranicznikowi 
głębokości  wsunięcia  kaniuli.  W zestawie:   kaniula  oddechowa  (rurka)   do  wentylacji  bez  mankietu  z 
anatomicznie  ukształtowaną  ramką  mocującą  ,  atraumatyczna  igła-introduktor,  rozszerzalna  silikonowa 
przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy , opaska mocująca z zapięciem na 
rzepy.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
„ Poz. 4
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jednorazowego,  sterylnego,   gotowego  do 
natychmiastowego użycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z 
potrójnym  zabezpieczeniem   przed  uszkodzeniem  tylnej  ściany  tchawicy  lub  przedniej  ściany 
przełyku  obejmujące  :  atraumatyczną  igłę-introduktor  z  ograniczonym  tnącym  ostrzem  na 
szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm, z potwierdzonym klikiem mechanizmem 
cofającym  ostrze  igły  po  osiągnięciu  światła  tchawicy  oraz  usuwalny  ogranicznik  głębokości 
wsunięcia  kaniuli.  W  zestawie:   kaniula  oddechowa  (rurka)   do  wentylacji  z  mankietem,  z 
anatomicznie  ukształtowaną  ramką  mocującą,  rurka  z  efektem  pamięci,   dzięki  któremu 
anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się do kształtu tchawicy  po wysunięciu 
igły-introduktora; rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji 
światła  tchawicy  ,  strzykawka  do  napełnienia  mankietu  uszczelniającego  ,  opaska  mocująca  z 
zapięciem na rzepy. 
Pakiet 6

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23
„Pakiet VI
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  wykonanych  z  syntetycznego  neoprenu  z  nitrylem, 
bezpudrowe.  AQL po zapakowaniu < 1,0,  szerszy obszar dłoni,  krótsze palce,  przeciwstawny kciuk dla  
naturalnego  i  anatomicznego  dopasowania,  mankiet:  rolowany  z  poprzecznymi  i  podłużnymi 



wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,17 mm, Dłoń  
min. 0,14 mm, Mankiet min. 0,14 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm, zgodne z normą EN-
455 oraz ASTM 1671

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pakiet X
Pytanie 24
„Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej żylnej wyposażonej w automatyczny zatrzask w 
postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wyposażonej w kapilary, chroniący przed zakłuciem i 
zachlapaniem  krwią,  z  zastawką  antyzwrotną  zapobiegającą  wypływowi  krwi  w  momencie  wkłucia. 
Pozostałe parametry SIWZ .

Odpowiedź: 
 Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25
„Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-
Spike,  dla  wszystkich  opakowań  o  pojemności  od  3-1000  ml,   z  samozamykającym  się  i 
samouszczelniającym zaworem bezigłowym zabezpieczającym lek przed wyciekiem,  stanowiącym szczelną 
zatyczkę  zabezpieczającą  łącznik,  z  filtrem  bakteryjnym  0,  2  um,  sterylny,  pakowany  pojedynczo, 
jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26
„Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-
Spike,  dla  wszystkich  opakowań  o  pojemności  od  3-1000  ml,   z  samozamykającym  się  i 
samouszczelniającym zaworem bezigłowym zabezpieczającym lek przed wyciekiem,  stanowiącym szczelną 
zatyczkę  zabezpieczającą  łącznik,  z  filtrem  bakteryjnym  0,  2  um,  sterylny,  pakowany  pojedynczo, 
jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27
„Poz. 6 
 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zastawki dostępu bezigłowego, pojedyncza z przezierną silikonową 
membraną i przezroczystą obudową z końcówkami luer-lock. Zastawka umożliwiająca używanie przez 7 dni  
lub 100 podań, możliwość 100 podań w ciągu 7 dni wystarczy by bezpiecznie prowadzić terapię dożylną

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pakiet XII
Pytanie 28
„Poz. 1C i poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 29
„Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml bursztynowej. Pozostałe parametry SIWZ bez 
zmian.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30
„Poz. 6
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Igły do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana pojedynczo - 5 
mm, 8mm; 12,7mm x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

PAKIET XIII
Pytanie 31
„Poz. 1 
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie trójdrożnego kranika odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia  
terapii  dożylnej,  wszystkie  ramiona  kranika  zaopatrzone  w  koreczki,  sterylny,  pakowany  pojedynczo,  
bezlateksowy,  wykonanego  z  poliwęglanu.  Osiowo i  promieniście  ruchoma  nakrętka  lock  zapewniająca 
bezpieczne  połączenie,  ciągły prosty strumień  w kanałach  w celu  dokładnego monitorowania  ciśnienia, 
kraniki w kolorach do wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32
„Poz. 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  korków  luer-lock  –  standardowych  ,  zamykające  zakończenia 
żeńskie luer-lock, białe, sterylne, pakowane indywidualnie na blistrze 4 szt., z trzpieniem  wystającym poza 
krawędź koreczka 

Odpowiedź: 
 Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33
„Poz. 6
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł  do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil 
Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie 
igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary 
kodowane  kolorem,  sterylne,  pakowane  pojedynczo.  Rozmiar  22Gx90mm,  25Gx90mm,25G  x  103mm, 
25Gx119mm, 27Gx90 mm. Rozmiary 25Gx90mm i 27Gx90mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
„Poz. 7
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z 
przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do 
przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane 
kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx90mm, 25G x 90 mm, 26G x 90mm x 1 szt.



Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35
„Poz. 8
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  igły  zewnątrzoponowa  ze  szlifem  Touhy,  zintegrowanymi 
przezroczystymi  skrzydełkami,  plastikowym mandrynem,  szczelnie  wypełniającym igłę,  ze  znacznikami 
długości co 1 cm. Rozmiar 18Gx127mm x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36
„Poz. 9 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła ze szlifem Touhy 
18Gx80mm ze zintegrowanymi skrzydełkami i przezroczystym uchwyten, cewnik z zamkniętym końcem i  
trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra w małej obudowie dla wygody 
pacjenta,  ze strzykawką strzykawka niskooporowa luer luer 10 ml (skalowaną do 7 ml)

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37
„Poz. 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zzstawu do kaniulacji dużych metodą Seldingera - cewnik do żyły 
głównej  trzyświatłowy  z  powłoką  antybakteryjną,  cewnik  7F/20  o  średnicy  kanałów  16/18/18  G, 
zintegrowana igła typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), prowadnica  
odporna na zaginanie i załamywanie wykonana ze stopu niklu i tytanu,  bez możliwości kontroli cewnika w 
trakcie zakładania za pomocą odprowadzeń EKG x 1 szt.

Odpowiedź: 
Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38
„Zadanie 16 Poz.1 
Prosimy o wyjaśnienie,  czy do oferty należy dołączyć  badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo 
stosowania systemu u pacjentów?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie 39
„Zadanie 16 Poz.1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać wskaźnik 
napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega 
jego przepełnieniu, zmniejszając ryzyko uszkodzenie struktur zwieracza oraz bańki odbytu?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie 40
„Zadanie 16 Poz.1 
Prosimy o dopuszczenie silikonowego drenu o długości 167 cm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 



Pytanie 41
„Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przedłożenia razem z ofertą dokumentów z rozdz.  
VI  pkt.  3  a)b)d)e)f)g)  w  zamian  za  przedłożenie  oświadczenia  o  posiadaniu  w/wym materiałów,  które 
odstąpione zostaną na każde żądania Zamawiającego?”

Odpowiedź: 
 Nie. 

Pytanie 42
„Czy Zamawiający  zgodzi  się  na  odstąpienie  od  wymogu  przedłożenia  dokumentów razem z  ofertą  z  
rozdz.VI pkt 1 b)c)d) i pkt 2b)-g), biorąc pod uwagę wykonawców rozpoczynających  działalność?”  

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 43
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów §5:

„Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy 
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  produktów  niezgodnie  z 

zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym 
w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 150 złotych, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia 
produktów  zgodnych  z  umową,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  opóźnionego 
przedmiotu  dostawy/produktów  dostarczonych  niezgodnie  z  zamówieniem/wadliwego 
przedmiotu dostawy

b) dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym 
terminie  przedmiotu  umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 44
„Pakiet IV pozycja 1,2,
Wnosimy  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  równoważnych  wkładów  workowych  Serres 
(odpowiednio pozycja 1 – pojemność 1000ml, pozycja 2 – pojemność 2000ml) współpracujących z ssakami 
New Askir

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 45
„Pakiet IV pozycja 3,4
Wnosimy  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  równoważnych  zbiorników  wielorazowych  Serres 
(odpowiednio pozycja 3 – pojemność 1000ml, pozycja 4 – pojemność 2000ml) do wkładów workowych 
współpracujących z ssakami New Askir

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.



Zamawiający informuje że w Pakiecie I poz. 2 – długość wynosi 200cm. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.03.2014 r.


