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Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
materiałów jednorazowych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. 
z o. o.  (nr sprawy: DZP.341.44.2017). 
  
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. zm.) 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 
 

Pytanie Odpowiedź 

1. Część nr 23 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne posiadające 3 paski kontrastujące w 
promieniach RTG? 

1. Zgodnie z SIWZ. 

2. Część nr 1 
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie 
osobnej oferty na pozycję 5 Części nr 1 i zaoferowanie igły z regulowana długością 0-50 
mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

2. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

3. Część nr 9  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o średnicach protez 7, 8.5, 10 i 11,5 
Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem. 

3. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

4. Część nr 30 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15, 25 i 32 mm, pozostałe 
parametry zgodne z opisem. 

4. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 18 poz. 1 i 2 przyrząd bez logo 
producenta umieszczonego na przyrządzie, co nie jest parametrem użytkowym. 

5. Zgodnie z SIWZ. 

6. Czy Zamawiający dopuści w części 18 poz. 1 przyrząd o dł. komory kroplowej min. 55 
mm? 

6. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści w części 18 poz. 1 przyrząd z igłą ściętą 
trzypłaszczyznowo? 

7. Zgodnie z SIWZ. 

8. Czy Zamawiający wydzieli z części 18 poz. 1-3 i utworzy z nich osobną część? 8. Nie. 
9. Czy Zamawiający dopuści w części 19 poz. 32 osłonki lekko pudrowane suche? 9. Nie. 
10. Czy Zamawiający wymaga w części 19 poz. 31 wzierniki pakowane w papier-folia? 10. Zamawiający dopuszcza. 
11. część 22 pozycja 4 Ze względu na brak w ofercie producenta strzykawek ENFit 
przeznaczonych  tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 
30 ml. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w pozycji 4 tylko na 
strzykawki ENFit o pojemności 60 ml przeznaczonych do obsługi żywienia drogą 
przewodu pokarmowego. 

11. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 22 poz. 4. 

12. część 22 pozycja 5 Ze względu na zmianę systemu połączeń na bezpieczniejsze i 
zastosowanie systemu ENFit, który zastąpił system ENLock czy Zamawiający w pozycji 5 
oczekuje zgłębnik gastostomijny do zakładania pod kontrolą endoskopii metodą "Pull" do 
długotrwałego odżywiania dożołądkowego (powyżej 30 dni). Zgłębnik wykonany ze 100% 
przezroczystego poliuretanu niezawierający PCV. Zakończony łącznikiem typu ENFit 
Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie 
odpowiedniej pozycji zgłębnika, z linią kontrastującą w promieniach RTG, silikonową 
płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika do 
powłok. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. Wolny od DEHP. 
Rozmiary: Ch 10/14/18/40 cm.  

12. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 22 poz. 5. 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679,    REGON 670209356   

 Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548                                    

 
 

2 

 
13. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z 
prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu, tj. danych dotyczących 
osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13. Tomasz Skura, Krzysztof 
Zając, Bożenna Pacholczak, 
Agata Łuczycka-Chojnacka, 
Jolanta Piorun, Ewa Golonka, 
Hanna Skórnicka, Konrad 
Sputowski.  

14. Część 3 Poz.4 -  Prosimy o rezygnację z pozycji 4 w pakiecie nr 3. Opisane igły do 
penów insulinowych rozm. 12mmx0.36mm w ilości 2 (słownie: DWA opakowania) 
umożliwia złożenie oferty wyłącznie jednemu oferentowi. W pozycji 3 Zamawiający 
wymaga tożsamych igieł w rozmiarach 12-12.7mmx0.33mm. Wartość 0,03mm jest w 
zasadzie niewidoczna gołym okiem, zatem nie ma jakiegokolwiek znaczenia użytkowego 
ani medycznego dla wyrobu, jakim jest igła do pena. Stąd wnosimy o rezygnację z dwóch 
opakowań tego „specyficznego” wyrobu medycznego lub o utworzenie np. pakietu 3a. 
Jeżeli jednak Zamawiający, mimo wskazanej argumentacji, uznaje dwa opakowania 
przedmiotowych igieł jako niezbędną, integralną część pakietu, żądamy przedstawienia 
merytorycznego uzasadnienia wraz ze wskazaniem medycznych oraz praktycznych 
przesłanek, przemawiających za koniecznością otrzymania w skali roku DWÓCH 
opakowań igieł do penów, konkretnego producenta.  
 

14. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

15. Część nr 3, poz. 1 
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie jakich dokładnie rozmiarów igieł wymaga w tej pozycji 
Zamawiający? 

15. W zależności od potrzeb 
szpitala w rozmiarach 0,5, 0,6, 
0,7, 0,8, 0,9. 

16. Część nr 3, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 12x0,33 mm, zamiast 12x0,36 mm. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

16. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

17. Część nr 3, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 8x0,30 mm, zamiast 12x0,36 mm. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

17. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

18. Część nr 18, poz. 1-2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przyrządami? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych. 

18. Nie. 

19. Część nr 18, poz. 1 
Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące 
zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku 
medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i 
z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o 
długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na 
opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na 
dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, 
nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 
150cm. 

19. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

20. Część nr 18, poz. 5-6 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z przedłużaczami? Podział 
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych. 

20. Nie. 

21. Część nr 18, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z 
filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, średnica igły 4,0 mm? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

21. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

22. Część nr 21, poz. 1-4 
Proszę od opuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą i tłokiem w kolorze niebieskim. 

22. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

23. Część nr 21, poz. 8 
Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm, zamiast 0,45x12 mm. 

23. Zamawiający nie 
dopuszcza. 
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Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
24. Część nr 21, poz. 9 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych. 

24. Nie. 

25. Część nr 21, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? 

25. Zamawiający dopuszcza. 

26. Część nr 23, poz. 1-8 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach: 

Rozmiar kaniuli 
(GAUGE) 

Rozmiar cewnika w 
mm 

Przepływ 
ml/min 

14 G 2,0 x 45 290 
16 G 1,70 x 45 200 
17 G 1,50 x 45 140 
18 G 1,20 x 45 

1,20 x  32 
100 
110 

20 G 1,00 x 32 64 
22 G 0,80 x 25 38 
24 G 0,70 x 19 22 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 

26. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

27. Część nr 23, poz. 1-8 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z korkami? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 
cenowych. 

27. Nie. 

28. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania 
system do odsysania Vacsax, (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia 
w kompatybilne pojemniki wielorazowe? Oferowany system jest najnowocześniejszy na 
ryku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i 
pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są 
unicestwiane i nie namnażają (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi).  
Oferowany system charakteryzuje się pojemnikami wielorazowymi bez żadnych 
przyłączeń (wszystkie przyłączenia w pokrywach wkładów jednorazowych), 
wyposażonymi w zaczep kompatybilny z wieszakami będącymi na wyposażeniu 
Zamawiającego. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia); króciec – 
port pacjenta ma śr. zew. 7 mm i rozszerza się (dostosowany jest do drenów o różnej 
średnicy). Wkłady do odsysana ortopedycznego (port 12mm) dostępne opcjonalnie (poj. 
2l.). Wymiana wkładów jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, 
ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra, ani też specjalnie ustawiać. 
Pozostałe jak w SIWZ. 
 

28. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

29. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 
Czy Zamawiający dopuści w zestawie dren o śr. wew. 5,6 mm? 

29. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

30. Załącznik nr 10, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki 4kg , z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
 

30. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

31. Załącznik nr 10, pozycja 1-3, 5-7 
Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikami: antyzagięciowy – antyzagięciowy z 
możliwością przycinania, CH 25? 

31. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

32. Załącznik nr 10, pozycja 12-16 
Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego zadania, ze względu na brak 

32. Nie. 
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związku funkcjonalnego oraz wymogu kompatybilności pomiędzy tymi produktami, a 
pozostałymi w zadaniu. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie 
tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyć będzie mógł tylko jeden 
dystrybutor, firma Beryl Med. 
33. Część nr 3, pozycja 3 - 4 
Czy Zamawiający dopuści: 

a)w pozycji nr 3 igłę do penów 12,7x0,33 mm 
b)w pozycji nr 4 igłę do penów 12x0,33 mm? 

33. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

34. Dotyczy produktów zamówienia: 
Część 7: czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozmiary pieluchomajtek pochodziły 
od jednego producenta? 

34. Zamawiający dopuszcza, 
nie wymaga. 

35. Dotyczy zapisów umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą 
uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

35. TAK. 

36. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane 
wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar 
przekracza 60 dni”?  
Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania 
Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w 
konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. Poza tym, skuteczność § 9 ust. 5 wzoru 
umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 
Kodeksu cywilnego 

36. Nie. 

37. Jak należy rozumieć wyrażenie „na koszt Wykonawcy” w § 10 ust. 9 wzoru umowy? 
Czy chodzi o obciążenie wykonawcy różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy 
przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą?  

37. Zamawiający informuję, że 
wyrażenie „na koszt 
Wykonawcy” oznacza 
obciążenie wykonawcy 
różnicą pomiędzy ceną 
zapłaconą innemu dostawcy 
przez Zamawiającego a ceną 
wynikającą z umowy zawartej 
z wykonawcą. 

38. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem 
„10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 
zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, 
kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej 
części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. 
Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i 
naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

38. Nie. 

39. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie 
§ 13 ust. 1 lit. g) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia 
wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?  

39. Nie.  

40. Zważywszy na treść § 13 ust. 1 lit. h) wzoru umowy - jaką minimalną ilość towarów 
(jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji 
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 
wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości 
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli 
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 
7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną 
pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu 
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy 
pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 
2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy 

40. Zamawiający określił ilości  
poszczególnych produktów 
według  faktycznego zużycia 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
W większości przypadków 
umowy realizowane są w 100 
%. 
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„nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na 
etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na 
temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, 
warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej 
konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat 
ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co 
do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.” 
41. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na podstawie ust. 1 
lit. b), c) lub d) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został 
wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od  umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. 

41. Nie. 

42. Pakiet 1 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do 
odrębnego pakietu nr 1A pozycje 1 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 9  i dopuści: 

42. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

43. Pakiet 1 poz. 2  

Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca 
wprowadzenie, łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki), 
możliwość wykonania biopsji stycznych, oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca 
identyfikację obszaru zastosowania, tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości 
próbki. min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1200 mm 

43. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

44. Pakiet 1 poz. 3  

Jednorazowe szczypce biopsyjne z uchylnymi łyżeczkami typu "szczęki aligatora" 
zapobiegające ześlizgiwaniu. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca wprowadzenie, 
łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki, możliwość 
wykonania biopsji stycznych, oznaczone kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację 
obszaru zastosowania, znakomicie tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości 
próbki. Min. śr. kanału roboczego: 2,0 mm, długość robocza 1200 mm. 

44. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

45. Pakiet 1 Poz. 9 Jednorazowe szczotki do czyszczenia - szczotki kombinowane. 
Szczotka dwustronna uniwersalna (szczotka do czyszczenia kanału i szczotka do 
czyszczenia gniazd endoskopu na jednej osłonce), posiadająca sztywniejsze i gęstsze 
włosie  zwiększające skuteczność czyszczenia. Duża odporność na zginanie i dobre 
wprowadzenie dzięki elastycznej osłonce. Plastykowa końcówka na końcu dalszym drutu 
szczotki chroni kanał endoskopu. Śr. kanału narzędzia 2,0-3,2 mm. 

45. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

46. Pakiet 9 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności  dopuści w pakiecie nr 9 : 

Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z 
materiału zapewniającego przedłużoną drożność,komplet(proteza + zestaw 
wprowadzający) , zawierające cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę 
współpracującą z prowadnikiem o średnicy 0,035. Wymagane długości protez: 5, 7, 9, 12 
i 15 cm, wymagane średnice protez 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr. 

46. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

47. Pakiet 16 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności  dopuści w pakiecie 
nr 16: Szczotki cytologiczne, jednorazowe sterylne. Średnica 1,8 mm do kanałów 
roboczych ≥ 2,0 mm; długość narzędzia 120 mm, zakończone metalową kulką szczelnie 
zamykająca przewód, ergonomiczna rączka z trzema oczkami/otworami a`20 szt. 

47. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

48. Pyt. 4 Pakiet 30 Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności  dopuści w 
pakiecie nr 30 Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, 
giętkiego lub średniogiętkiego drutu; rękojeść ze skalą, średnica pętli 15, 24,36 mm, 
długość robocza 230 cm; Kształt owalny. 

48. Zamawiający nie 
dopuszcza. 

49. Pakiet 13 Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 1 dopuści igłę do znieczuleń 
splotów nerwowych rozmiar 21G 0,8x50 mm, z krótkim szlifem 30 stopni - kompatybilne 
ze stymulatorem nerwów obwodowych Stimuplex Dig RC? 

49. Zamawiający dopuszcza. 
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50. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycję 1 i 4 (dopuszczając jednocześnie 
strzykawkę  20 ml zamiast 30 ml) do oddzielnego zadania? Podział zadania zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen. 

50. Nie. 

51. Pytanie dotyczy – CZESC NR 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do 
hemofiltracji trójdrożny (światło napływ, powrót i dodatkowy port do podaży wapnia), high 
flow, o dostępnym przekroju 13 Fr, w dostępnych długościach 150, 200. 250 mm, cewnik 
posiada zakończenie w kształcie schodkowym (uniemożliwiającym powstanie zjawiska 
mieszania się krwi powrotnej z napływową) ?  

51. Zamawiający dopuszcza. 

52. Pytanie dotyczy – CZESC NR 31 poz. 1,2.Czy zamawiający, ze względu na brak 
możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w CZEŚCI nr 
31 dla poz. 1,2 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z 
zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji: 
CZEŚĆ NR 31 POZ. 1 - po 4 szt. 
CZEŚĆ NR 31 POZ. 2 - po 5 szt. 

52. Zamawiający modyfikuję 
część 31 poz. 1 i 2. 

53. Dotyczy części 10 pozycja 9 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10 poz 9 drenu z elastycznym 
rozszerzeniem co 90 cm, jest to nowocześniejsze rozwiązanie w stosunku do drenu 
balonowego zapewniające zdecydowanie lepsze połączenie i szczelność - pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ. 

53. Zamawiający dopuszcza. 

54. Dotyczy części 10 poz. 1,2,3 
Prosimy o podanie minimalnej średnicy szerokiego portu na pokrywie do napełnienia 
proszkiem żelującym 

54. Zgodnie z SIWZ. 

55. Dotyczy części 10 pozycja 9 
Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy wewnętrznej drenu np. 5mm, 
6mm 

55. Zamawiający dopuszcza 
średnicę drenu 5mm lub 6 
mm. 

56. Dotyczy części 15 poz 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie polisacharydowego systemu hemostatycznego 
w postaci białego proszku z aplikatorami o długości 14cm, które w razie potrzeby można 
skrócić przykładowo do 10cm. 

56.  Zamawiający nie 
dopuszcza. 

57. Dotyczy zapisów SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na 
stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy 
kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do 
wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy 
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 

57. NIE. 

58. Dotyczy Formularza Oferty 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu 
ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie 
pozostałych pakietów)? 
Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość. 

58. Zamawiający potwierdza. 

59. Dotyczy zawarcia umowy 
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  
wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do 
podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa 
odesłana również pocztą kurierską 

59. Zamawiający wyraża 
zgodę. 

60. Dotyczy § 11 ust.1 lit.c) wzoru umowy 
Paragraf 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć 
dostawcy kary umowne za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z 
zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej 
dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego. Taki zapis w umowie 
sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej 
realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w 

60. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 
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wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do 
wysokości 0,1%. 
61. Dotyczy § 11 ust.1 lit.d), e) wzoru umowy 
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej 
umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto. 
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych 
faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że 
strony umowy nie są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego 
świadczenia. 

61. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

62. Część 23 
Pyt. 1 – Czy Zamawiający w części 23, poz.1 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, optymalne położenie 
skrzydełek mocujących , dostępne rozmiary:  
• 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 
• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min ? 

62. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

63. Część 23 Pyt. 2 – Czy Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie ostrza igły po 
wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem 
oraz nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły ? 

63. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

64. Pyt. 3 – Dotycz poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta niż 
kaniule oferowane w pozycji 1 ? 
Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie 
wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy 
Delta Med., stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju, zaś 
dla Zamawiającego będzie korzystne ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i 
logistycznych. 

64. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

65. Część 5 poz. 6 - 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? 

65. Pytanie nie dotyczy 
danego produktu. 

66. Część 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na produkt pakowany podwójne 
sterylnie (czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości? 

66. Pytanie nie dotyczy 
danego produktu. 

67. Część 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 6 do 
osobnego pakietu? 

67. Pytanie nie dotyczy 
danego produktu. 

68. Część 5, pozycja 1 -  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 5 do 
osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny 
układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę 
umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz 
obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

68. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

69. Część 5, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 
infuzyjnych z regulatorem w kształcie walca ze skalą od 5-250 ml/h, wyposażony w zacisk 
rolkowy do krótkich przerw w infuzji, spełniający pozostałe parametry? 

69. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

70. Część 19, pozycja 22 -  Czy Zamawiający oczekuje opaski identyfikacyjnej do zgonów 
wyposażoną w wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia 
oraz etui na wkładkę kartonową, wykonanego z całkowicie przeźroczystej folii z 
wycięciem do przełożenia opaski? 

70. Zamawiający dopuszcza. 

71. Część 19, pozycja 22 -  Czy Zamawiający dopuści opaski dla zmarłych z polem na 
następujące dane: NAZWISKO, IMIĘ, PESEL, ZGON, DATA, GODZ, PUSTE POLE 

71. Zamawiający dopuszcza. 
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DLA DODATKOWYCH INFORMACJI? 
72. Część 19, pozycja 29 -  Czy Zamawiający oczekuje cewników Nelaton w rozmiarze 
CH 6- CH20? 

72. TAK. Zamawiający 
modyfikuje część 19 poz. 29. 

73. Część 19, pozycja 30 -  Czy Zamawiający dopuści worek dla zmarłych o parametrach: 
 Worki na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem.  
 Kolor czarny 
 Rozmiar: 220 cm x 90 cm  
 Folia polietylenowa o grubości 0,16 mm 
 Produkowane są również z podwójnym dnem 
 Uchwyty dodatkowo wzmocnione folią  
 Wytrzymałość folii do 160 kg  
 Pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe? 

 

73. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

74. Część 1  
Poz 2 i poz 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec standardowych 
jednorazowego użytku o długości 100 cm , średnicy kanału 2,0 mm oraz czy 
Zamawiający wyłączy pozycję do oddzielnego pakietu aby umożliwić złożenie 
konkurencyjnej oferty ? 

74. Zamawiający nie 
dopuszcza i nie wyraża zgody 
na wyłączenie tej pozycji. 

75. Część 1  Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek 
cytologicznych o długości roboczej 140 cm , średnicy szczotki 1,0 mm lub 1,5 mm do 
kanału 2,0 mm i jednocześnie wyłączy pozycję do oddzielnego pakietu w celu 
umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty ? 

75. Zamawiający nie 
dopuszcza i nie wyraża zgody 
na wyłączenie tej pozycji. 

76. Część 1  Poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie igły aspiracyjnej o parametrach 22G, 
długości wysunięcia igły do 60 mm, długości narzędzia od 720 mm do 750 mm 
kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego aparatem oraz wyłączy pozycję do 
oddzielnego pakietu aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty? 

76. Zamawiający nie 
dopuszcza i nie wyraża zgody 
na wyłączenie tej pozycji. 

77. Część 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do protezowania o długości 
protezy 5,7,10,12,15 cm oraz średnicy protezy 7; 8,5; 10; 11,5 FR i czy wymaga by 
proteza była połączona z cewnikiem prowadzącym pętlą z nici aby umożliwić korektę 
położenia protezy zarówno w przód jak i w tył? 

77. Tak. Zamawiający 
dopuszcza. 

78. Część 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek cytologicznych o długości 
roboczej 140 cm średnicy szczoteczki 1,5 mm lub o długości roboczej średnicy 150 mm 
średnicy szczotki 1,9 mm do kanału 2,0 mm? Czy Zamawiający w ilości 15 ma na myśli 
15 opakowań czy 15 sztuk ? 

78. TAK. Zamawiający 
dopuszcza i uzupełnia 
kolumnę 6 o jednostkę miary. 

79. PAKIET 2, POZYCJA 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma być 
wykonany z lateksu? 

79. Zamawiający informuje, że 
dren ma być wykonany z 
miękkiego silikonu. 
Zamawiający modyfikuje 
Część 2 poz. 2. oraz Część 2 
poz. 3. 

80. PAKIET 2, POZYCJA 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma 
cechować się długością ramion min. 80x 5x 5 cm 

80. Zamawiający dopuszcza. 

81. PAKIET 2, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma 
posiadać 3 czy 4 otwory boczne? 

81. Zamawiający dopuszcza 3 
lub 4 otwory. 

82. PAKIET 2, POZYCJA 3  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory boczne maja mieć zaoblone  
krawędzie? 

82. Zamawiający dopuszcza. 

83. PAKIET 2, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory 
boczne mają posiadać średnicę maksymalnie do 5mm?  
 

83. Zamawiający dopuszcza. 

84. PAKIET 3, POZYCJA 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów 
insulinowych rozm. 0,25 x 5 mm  
Pragniemy nadmienić, aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy podawać ją 
do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej 

84. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej 
powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając 
przez ro ryzyko wystąpienia hipoglikemii.  
Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle 
grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym  igła 
wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednaj 
strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko 
wstrzyknięcia domięśniowego. 
 
85. PAKIET 3, POZYCJA 3-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów 
insulinowych rozm. 0,30 x 8 mm 
Pragniemy nadmienić, aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy podawać ją 
do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej 
iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej 
powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając 
przez ro ryzyko wystąpienia hipoglikemii.  
Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle 
grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym  igła 
wystarczająco krótka, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednaj 
strefie wstrzykiwania, może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko 
wstrzyknięcia domięśniowego.  
 

85. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

86. PAKIET 3, POZYCJA 3 i 4 Czy oferowane igły do penów powinny być oznakowane 
kolorystycznie na opakowaniu jednostkowym zgodnie z rozmiarem podobnie jak 
pozostałe igły.  

86. Zamawiający dopuszcza. 

87. PAKIET 3, POZYCJA 3 i 4 Prosimy o wyjaśnienie czy igły mają być kompatybilne ze 
wszystkimi powszechnie stosowanymi wstrzykiwaczami, co ma być potwierdzone 
stosownym certyfikatem dołączonym do oferty oraz nadrukowane oryginalnie przez 
producenta na opakowaniu zbiorczym? 
 

87. Zamawiający dopuszcza. 

88. PAKIET 17, POZYCJA 1 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do trudnych intubacji o długości 
600mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

88. Zamawiający dopuszcza. 

89. PAKIET 17, POZYCJA 6 
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy niejałowy zamknięty system do 
kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego ma posiadać silikonowy rękaw o 
długości 167 cm z budowanym w strukturę silikonu na całej długości substancją 
neutralizującą nieprzyjemny zapach, balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla 
umieszczenia palca wiodącego? 

89. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

90. PAKIET 17, POZYCJA 8 
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaką długość minimalną ma mieć sonda 
Sengstakena, 110 cm czy 120 cm? 

90. Min. dł. sondy 120 cm. 
Zamawiający modyfikuje 
część 17 poz. 8. 

91. PAKIET 17, POZYCJA 8 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond 
Sengstakena w rozmiarach CH 15- CH 21, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

91. Zamawiający modyfikuje 
część 17 poz. 8. 

92. PAKIET 17, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy sondy 
Sengstakena mają być wykonane z miękkiej gumy. 

92. TAK. Zamawiający 
modyfikuje część 17 poz. 8 

93. PAKIET 17, POZYCJA 10 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy bezigłowy 
port do pobierania próbek ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do 
kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek? 

93. Pytanie nie dotyczy tego 
produktu. 

94. PAKIET 17, POZYCJA 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika 
kątowego (martwa przestrzeń), podwójnie obrotowy, z możliwością wykonania 
bronchoskopii, z karbowaną powierzchnią, sterylny lub czysty biologicznie. 

94. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

95. PAKIET 17, POZYCJA 18 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, 
z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym 
mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, ze wzmocnioną grzbietową 
częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z 
wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania 
mankietu. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu. Rozmiar maski kodowany 

95. Zamawiający dopuszcza. 
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kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na 
baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister 
odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarach i 
zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 
20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). – 
wyrób sterylny.   
96. PAKIET 17, POZYCJA 18 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu 
maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i 
przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister 
odwzorowujące kształt produktu? 

96. Zamawiający dopuszcza. 

97. PAKIET 18, POZYCJA 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komory kroplowej o 
długości min. 55 mm 

97. Nie. 

98. PAKIET 18, POZYCJA 1 i 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu logo producenta trwale umieszczanego na przyrządzie 
i dopuszczenie przyrządu posiadającego wyraźnie oznakowane logo producenta na 
opakowaniu jednostkowym. 

98. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

99. PAKIET 18, POZYCJA 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do 
aspiracji płynów z opakowań zbiorczych, filtr cząsteczkowy 0,2 µm (czyli wyższa niż 
opisana w SIWZ skuteczność filtracji), średnica spika 4,40mm, długość kolca 20mm.  

99. Zamawiający dopuszcza. 

100. PAKIET 21, POZYCJA 4 
Ze względu na dopuszczenie opakowania zbiorczego max 100 szt, prosimy o 
dopuszczenie przeliczenia za opakowanie (np. 80 szt) z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu cenowym.  

100. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

101. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 
pakowanych po 120 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym 

101. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

102. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 
tuberkulinowej z  dołączaną igłą 0,45 x 10 mm 

102. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

103. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 
tuberkulinowej z  dołączaną igłą 0,5 x 16 mm 

103. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

104. PAKIET 21, POZYCJA 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 
tuberkulinowej z  dołączaną igłą 0,45 x 13 mm 

104. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

105. PAKIET 21, POZYCJA 6-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 
50/60ml z czytelną jednostronna skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma 
żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  
powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp 
infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  
przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 

105. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

106. PAKIET 21, POZYCJA 8 
Prosimy o dopuszczenie strzykawek z tuberkulinową igłą 0,45 x 10 mm. 

106. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

107. PAKIET 21, POZYCJA 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej o pojemności 100 ml, 
skalowanej co 1 ml (bardziej precyzyjnej), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

107. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

108. PAKIET 21, POZYCJA 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt. Z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

108. Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 

109. PAKIET 23, POZYCJA 1-8 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniule mają być sterylizowane 
radiacyjnie? 

109. Zamawiający dopuszcza. 

110. PAKIET 23, POZYCJA 1-8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza 
kaniule z naklejanymi (niewtopionymi) min. 4 paskami RTG?  

110. Nie.  

111. PAKIET 23, POZYCJA 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt z 
odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowy.  

111. Zamawiający dopuszcza. 

112. Część 3, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści igły do penów insulinowych w rozmiarze 0,33 x 12mm? 

112. Nie. 

113. Część 19, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny? 

113. Zamawiający dopuszcza. 

114. Część 21, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem 

114. Nie. 
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„w górę” ilości na 3143 opakowań? 
115. Część 21, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową? 

115. Nie. 

116. Część 21, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,45 x 13mm? 

116. Nie. 

117. Część 23, pozycje 1 - 9 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z teflonu (FEP), z 2 paskami 
kontrastującymi w RTG? 

117. Nie. 

118. Część nr 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania polisacharydowy system 
hemostatyczny rozkładany przez amylazę, z aplikatorem 8 cm, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów? 

118. Nie. 

119. Dotyczy projektu umowy: 
Par. 11 ust. 1 a) i b) 
Prosimy o obniżenie kary umownej do 0,1% wartość brutto, co jest powszechnie 
stosowaną wysokością kar. 

119. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

120. Par. 15 ust. 1 
Prosimy o dopisanie „ Bez pisemnej zgody Zamawiającego – której nie można 
bezpodstawnie odmówić- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy…” 

120. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

121. Pytanie 1 
Dotyczy Części nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do oddzielnego pakietu np. 1A i dopuści 
jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne. Pokryta teflonem osłonka ułatwiająca 
wprowadzenie, łyżeczki z okienkiem (możliwość pobierania większej objętości tkanki), 
łyżeczki standardowe, tnące łyżeczki zapewniające doskonałej jakości próbki. min. śr. 
kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1200 mm? 

121. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

122. Pytanie 2 
Dotyczy Części nr 30 poz. 1  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle do polipektomii, 
pętle wykonane z plecionego giętkiego lub pojedynczego drutu (monofilament); rękojeść 
ze skalą, średnica pętli 15, 25,35 mm, długość robocza 230 cm; pozostałe parametry 
zgodne z opisem SIWZ?  

122. Nie. 

123. Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:  
„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do 
wstrzymywania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów, o 
ile zwłoka w płatności nie przekroczy 30 dni od daty wymagalności faktury.” 

123. Nie. 

124. Pytanie 4 
Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:  
„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu 
Rozbieżności faksem zwrotnym oraz niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności 
i wymiany materiałów na wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny 
koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji” 

124. Nie. 

125. Pytanie 5 
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1a) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%? 

125. Nie. 

126. Pytanie 6 
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%? 

126. Nie. 

127. Pytanie 8 
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10%? 

127. Nie. 

128. Część 23 
Czy Zamawiający przez zapis „optymalne położenie skrzydełek mocujących” wymaga aby 

128. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 23. 
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port górny umieszczony był centralnie nad skrzydełkami i nie wystawał poza ich obręb, w 
celu zapewnienia stabilizacji podczas wkłucia? 

129. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby korek w porcie górnym kaniuli był okrągły? 129. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 23. 

130. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby na kaniuli była wytłoczona nazwa 
producenta bądź materiał z jakiego została wykonana, w celu zapewnienia możliwość 
identyfikacji po wyjęciu z opakowania? 

130. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 23. 

131. Część 23 - Czy Zamawiający wymaga aby skrzydełka i port boczny kodowane były 
kolorem, zgodnie z ISO? 

131. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 23. 

132. Część 23 - Czy Zamawiający dopuści kaniule, w których cewnik kaniuli posiada 
otwór boczny na końcu cewnika? 

132. Nie. 

133. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do oddzielnej części pozycji 13 i 14 z 
Części 10 oraz dopuszczenie w tych pozycjach bezpiecznego zestawu do punkcji 
opłucnej składającego się z igły Veressa 13G (sygnalizującej za pomocą zielonego 
wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii 
przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek 
jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu 
mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z 
pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z 
kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym? 

133. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

134. Pakiet 28 Pytanie 1poz.1 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przetwornik jednorazowy do inwazyjnego 
pomiaru ciśnienia metoda krwawą o nieznacznie zmienionych parametrach: 
- układ do przepłukiwania obsługiwany jedną ręką w postaci skrzydełek  
- połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, pinowe  
- bez dodatkowych koreczków  
Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ 

134. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

135. Pakiet 28 
 Pytanie 1poz.2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przetwornik jednorazowy do inwazyjnego 
pomiaru ciśnienia metoda krwawą o nieznacznie zmienionych parametrach: 
- układ do przepłukiwania obsługiwany jedną ręką w postaci skrzydełek  
- połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, pinowe  
- bez dodatkowych koreczków  
Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ 

135. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

136. Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 1 poz 3 
Czy ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 20 szt. 
szczypiec Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej ilości? 

136. Tak. Zamawiający 
modyfikuje część 1 poz. 3. 

137. Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 9 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: jednorazowa proteza plastikowa prosta 
założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z PE dla 7FR i EVA dla 8,5, 
10, 12FR; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z materiału 
minimalizującego tarcie z cewnikiem prowadzącym; współpracujący z prowadnicą 
0,035''? Średnice i długości protez bez zmian. 

137. Zamawiający dopuszcza. 

138. Pytanie nr 3 Dot. SIWZ pkt. VI.5.f) 
Czy w przypadku gdy na wezwanie zostaną złożone aktualne dokumenty ale termin ich 
ważności będzie się kończył w trakcie związania ofertą Zamawiający dopuści złożenie 
oświadczenia, że Wykonawca w razie potrzeby uzyska nowe ważne dokumenty i 
zachowa ciągłość ważności dopuszczenia do obrotu i stosowania?  

138. Tak. 

139. Pytanie nr 4 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 c 
Czy Zamawiający wyrazi na zmianę zapisu na: 
„za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – 
karę w wysokości 2% wartości danej dostawy”?  

139. Nie. 

140. Pytanie nr 5 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 e 
Czy nie zaszła omyłka, gdyż Zamawiający powołuje się na par. 3 ust. 3, który nie istnieje 
w tej umowie, a  przedmiot zamówienia nie zawiera żadnego szkolenia? 

140. Tak. Zamawiający 
wykreśla § 11 ust. 1e we 
wzorze umowy. 

141. Pytanie nr 6 Dot. wzoru umowy par. 11 ust. 1 f 
Czy nie zaszła omyłka, gdyż Zamawiający powołuje się na par. 7 ust. 3, w którym nie ma 
mowy o instrumentarium ani o terminie? 

141. Tak. Zamawiający 
wykreśla § 11 ust. 1 f we 
wzorze umowy. 
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142. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 10 ust. 7-8 projektu 
umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

142. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

143. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:  
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy 
terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy - kara umowna w wysokości 0,5 % 
wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy; 
b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub 
uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów 
określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna wysokości 0,5 % wartości brutto 
wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto wadliwych/ brakujących części dostawy; 
c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem 
– karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy 
zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, 
d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy, 
e) za zwłokę w szkoleniu personelu w terminie określonym w § 3 ust. 3 – karę w 
wysokości 0,3 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 
8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy; 
f) za zwłokę w przekazaniu kompletnego instrumentarium niezbędnego do wykonywania 
zabiegów w terminie określonym w § 7 ust. 3 – karę w wysokości 0,3 % wartości 
niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień 
zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego instrumentarium. 

143. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

144. Wnosimy o wyjaśnienie jakiego instrumentarium dotyczy zapis w § 11 ust. 1 lit. f. 144. Zamawiający wykreśla § 
11 ust. 1 f we wzorze umowy 

145. Dotyczy części nr 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje z części 5? 
Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu na 
wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty. 

145. Nie. 

146. Dotyczy części nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z 
precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie walca, ze skalą 5-250 ml/h? 

146. Nie. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015, poz. 2164 z późń zm.) 
Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

 
1. Załączniki 1, 2, 16, 17, 19, 22, 23 i 31 (Część 1, 2, 16, 17, 19, 22, 23 i 31) – opis przedmiotu 
zamówienia – zmiany zaznaczone kolorem czerwonym (plik zamieszczony na stronie internetowej); 
2. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Zmianie ulega § 11 – zmiany zaznaczone kolorem czerwonym 
(plik zamieszczony na stronie internetowej).  

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem,  
 
 
 

 
 


