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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.341.25.2018).
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1579 z późń. zm.)
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania:

Pytanie
1. Pakiet 20 – Elektrody EKG
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 w pozycji 1 elektrody o średnicy 25mm.
Pozostałe parametry zgodne z opisem.
2. Pakiet 20 – Elektrody EKG
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 20 w pozycji 2 równoważnej elektrody
owalnej o rozmiarze 50/36mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.
3. Część nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?
4. Część nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem odłączanym z
końcówką pasującą do aparatu AMBU dla dzieci o długości 210cm, z zagiętym mankietem, dobrze
przylegająca do twarzy, wykonana z medycznego PCV pozbawionego DEHP, sterylną?
5. Część nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości
całkowitej 200cm z bardzo miękkimi końcówkami donosowymi nie powodującymi podrażnień?
6. Część nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości
całkowitej 230cm z bardzo miękkimi końcówkami donosowymi nie powodującymi podrażnień?
7. Część nr 8, poz. 6,7: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
8. 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, membrana w kolorze czerwony, 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, pakowany pojedynczo?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet dla
tej pozycji?
10. Dotyczy formularza cenowego
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyszczególnienia w formularzu cenowym
wszystkich numerów katalogowych oferowanego asortymentu, co umożliwi ewentualną
weryfikację poprawności poszczególnych dostaw?
11. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem odłączanym z końcówką
pasującą do aparatu AMBU dla dzieci o długości 210 cm, wykonaną z wysokiej jakości
medycznego PCV, z miękkim elastomerowym termoplastycznym mankietem dobrze
przylegającym do twarzy, bez lateksu, mikrobiologicznie czysta?
12. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 210
cm, wykonany z medycznego PCV, niesilikonowany?

Odpowiedź
1. Zamawiający dopuszcza.

2. Zamawiający dopuszcza.

3. Zamawiający dopuszcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Zamawiający nie dopuszcza.
7. Zamawiający nie dopuszcza.
8. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zamawiający
zgody.
10. TAK.

nie

wyraża

11. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zamawiający nie dopuszcza.
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13. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 150 cm z trzecia rurą o długości
150 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
14. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm z trzecia rurą o długości
180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
15. Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 5
Czy Zamawiający łącznik rozciągliwy do 15 cm?
16. Załącznik 24, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji
aby Zamawiający wydzielił z załącznika 24 pozycję 2 zawierający żel w saszetkach i umożliwi
składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na
startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej
korzystną cenę .
17. Część 3
Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości cewnika 1800 mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
18. Część 3
Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości cewnika 1600 mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
19. Pakiet nr 31 - Przetwornik jednorazowy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia

13. Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zamawiający nie dopuszcza.
16. Zamawiający nie wyraża
zgody.

17. Zamawiający dopuszcza.

18. Zamawiający dopuszcza.

19. Końcówka Abbott.

1) Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

20. Czy Zamawiającemu w części 8 w pozycji 3 oraz 4 chodzi o maskę do podawania tlenu dla 20. Zamawiający podtrzymuje
dorosłych oraz dzieci z drenem odłączalnym o długości 210cm, mikrobiologicznie czystą zapisy SIWZ.
wykonaną z PCV z gumką do regulacji?
21. Czy Zamawiający w części 16 dopuści maskę krtaniową wielorazową 100% silikonowa- 21. Zamawiający nie dopuszcza.
możliwość 40 krotnej sterylizacji, posiadają wszystko co jest potrzebne do łatwego i
bezpiecznego wprowadzenia oraz zapewniają niezawodną szczelność w czasie zabiegu, wygięta
pod kątem 70 stopni, balonik kontrolny w innym kolorze niż maska, w rozmiarach od 1noworodki /niemowlęta do 5 kg do 5 – dorośli 70-100 Kg
22. Ad par. 11 ust. 1a) i b)
22. Zamawiający nie wyraża
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto odpowiednio wartości brutto zgody.
niezrealizowanej w terminie dostawy / wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiotu
dostawy, za każdy dzień zwłoki.
23. Ad par. 11 ust. 1c)
23. Zamawiający nie wyraża
Prosimy o zmniejszenie kary umownej do kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną ofertową zgody
Wykonawcy a ceną, jaką Zamawiający zapłaci osobie trzeciej za dostawę zastępczą – jest to
powszechnie stosowana kara w analogicznych umowach.
24. Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa 24. TAK.
ofertę?
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25. Dot. Części 19, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnej bez mankietu wykonanej z termoplastycznego
PCW silikowana o zwiększonnych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych,
przezroczysta, posiadająca elasyczny mandryn, łącznik 15 mm i tasiemkę do
Mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0mm/68mm; 8,0mm/
82mm; 9,0mm/ 93mm rozmiary w zależności od potrzeb szpitala)
26. Dot. Części 19, poz. 3
Czy rurki tracheostomijne w pozycji 3 mają być silikonowane , bez zawartości ftalanów ?
27. Dot. Części 19, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu z
wewnętrznymi wyjmowanymi kaniulami , sterylna jednorazowego użytku, 15 mm łącznik rurki
bez obrotowej podstawy?
28. Dot. Części 19, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, z
otwprami fenestracyjnymi, z wewnętrznymi wyjmowanymi kaniulami , sterylna jednorazowego
użytku, 15 mm łącznik rurki bez obrotowej podstawy?
29. Dot. Części 19, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści Rurke tracheostomijną silikonowaną z
mankietem niskociśnieniowym sterylną rozmiar Fi 7-9,5
30. Część 10, poz. 6
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych
31. Część 10, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem otwarty/zamknięty? Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
32. Część 33, poz. 8
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły opisanej jak w SIWZ, w klasie medycznej II a, tak jak
zamawiający wymaga w pozycjach od 1-5. W przypadku odpowiedzi odmownej, bardzo proszę o
merytoryczne uzasadnienie swojej decyzji, co nie pozwala Zamawiającemu dopuścić artykułu w
klasie medycznej wyższej, niż ta wymagana w SIWZ?
33. Część 33, poz. 6
Proszę o dopuszczenie kolca opisanego jak w SIWZ, w sumie to tego samego, który opisany jest w
SIWZ, ale o rzeczywistej długości podawanej przez producenta, czyli 5,5 cm.
34. Część 33, poz. 4, 5
Czy Zamawiający dopuści potrójne zawory bezigłowe opisane jak w SIWZ, ale o objętości
wypełnienia 0,35 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
35. Pakiet 8:
Poz. 4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o poniższych parametrach:
Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny
kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z
możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł.
2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej
łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego
użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana
pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,
producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2),
symbol CE, kod GTIN EAN-128.
Poz.7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski twarzowej do natleniania wykonanej z
medycznego PCV, elastycznych, jednorazowego użytku, ukształtowana anatomicznie dla dzieci, z
kołnierzem.
36. Pakiet 15:
Poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu,
testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach :
Przyrząd do bezpiecznego przygotowania i podawania leków niebezpiecznych w systemie
zamkniętym. Zabezpiecza przed wyciekiem i uwalnianiem aerozoli, wyrównuje różnicę ciśnień w
fiolce w trakcie rozpuszczania (przeźroczysta komora). Produkt pracuje w systemie podwójnych
elastomerowych membran, przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą metalową igłę oraz

25. Zamawiający dopuszcza.

26. Zamawiający dopuszcza.
27. Zamawiający dopuszcza.

28. Zamawiający dopuszcza.

29. Zamawiający dopuszcza.
30. Zamawiający nie wyraża
zgody.

31. Zamawiający nie dopuszcza.

32. Zamawiający dopuszcza przy
zachowaniu
pozostałych
parametrów SIWZ.

33. Zamawiający nie dopuszcza.

34. Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zamawiający nie dopuszcza.
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ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pasujący do fiolek 13 i 20 mm, bez sygnału
dźwiękowego. Udowodniona w badaniach skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów
niebezpiecznych z fiolki oraz potwierdzone oświadczeniem producenta zachowanie czystości
mikrobiologicznej leku przez 7 dni. Bez badań nad zachowaniem stabilności fizykochemicznej
leku. Pragniemy nadmienić, że stabilność fizykochemiczna leku jest określona przez producenta w
Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego i dla każdego leku jest inna.
37. Pakiet 15
Poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu,
testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach :
Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z
zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym, jałowe, pakowane,
oddzielnie(pojedynczo) z igłą o rozmiarze 18 G, kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV i
poliwęglanu.
38. Pakiet 15
Poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu,
testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach :
Bezigłowy przyrząd do worka infuzyjnego z wbudowanym adapterem kompatybilnym z poz. 3.
Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi.
Zakończenie przyrządu kompatybilne z większością zestawów do podawania leków infuzyjnych
typu grawitacyjnego lub pompowego, bez zacisku. Całkowita długość – 9 cm.
39. Pakiet 15
Poz.4
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu,
testowanego i pozytywnie ocenionego w Państwa placówce, o poniższych parametrach :
Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, do podłączenia do wkłucia dożylnego pacjenta.
Zapewnia zamknięte połączenie z Injectorem. Urządzenie (łącznik) w systemie Connector
umożliwiające połączenie Injectora z żeńską końcówką luer lock miejsca wkłucia pacjenta w celu
stworzenia zamkniętego systemu podania leku w formie iniekcji lub infuzji. Złącze typu luer lock
umożliwiające bezpieczne podanie leków ze strzykawki dożylnie w postaci bolusa, o linii
infuzyjnych z końcówką Luer lock oraz worków infuzyjnych z portem Luer lock, kompatybilne z
poz. 2.
2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do bezpiecznego przygotowania i podawania
leków ma być kompatybilny ze wszystkimi lekami cytostatycznymi?
40. Pakiet 15
Poz. 1-3:
1.Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy powierzchnia do dezynfekcji może zawierać poliwęglan
41. Pakiet 15
Poz. 1-3:

37. Zamawiający nie dopuszcza.

38. Zamawiający nie dopuszcza.

39. Zamawiający nie dopuszcza.

40. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.
41. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy systemy bezigłowe mają być wyposażone w
zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka
skażenia wkłucia
42. Pakiet 10:
Poz.2:
1. Prosimy o sprecyzowanie czy pudełko do liczenia igieł ma posiadać naklejkę biohazard?
2.Prsoimy o dopuszczenie zaoferowania pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy nie
będącego produktem medycznym, objętego stawką podatku VAT 23%, tak jak obecnie
stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
43. Pakiet 10:
Poz.3:
1.Prosimy o doprecyzowanie czy żel antybakteryjny ma zawierać najbardziej polecaną 0,12%
chlorheksydynę?
44. Pakiet 10:
Poz.3:

42. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.

43. Tak.

44. Tak.
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu rejestrowanego jako
inwazyjny wyrób medyczny z możliwością stosowania w obrębie jamy ustnej oraz podłączania do
aktywnego wyrobu medycznego- źródła ssania.
45. Pakiet 10: Poz. 4-5; Prosimy o sprecyzowanie czy dodatkowy port iniekcyjny , tak jak w
obecnie stosowanych produktach, ma być bezigłowy – pozwalający na dostrzykiwanie bez
konieczności używania igły?
46. Pakiet 17:
Poz.2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów brzusznych sterylnych, pakowanych pojedynczo
w rozmiarach: 22,25,30, 35, 40 CH.
47. Pakiet 17: Poz.5: Prosimy o dopuszczenei zaoferowani rękawic foliowych nie będących
produktem medycznym, objętego stawką podatku VAT 23%, tak jak obecnie stosowane,
spełniającego pozostałe wymogi siwz.
48. Pakiet 33
Poz. 1
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach:
Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości,
żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, membrana niebieska, nie zawierający metalu oraz
lateksu. Zawór wykonany z polimerów. Membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na
odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer
lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze
środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się, zapewniająca szczelność przed,
w czasie i po użyciu,
wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5
psi, przepływ do 600 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z
końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i
objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, objętość wypełnienia 0,1 ml,
możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji, wyposażony w
zdejmowalny przed aplikacją protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia
wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i
daty ważności. Pakowany w papier folię.
49. Pakiet 33
Poz. 1
2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach:
Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, przezierny kompatybilny z końcówką luer i
luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO
10555, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. Wykonany z tworzywa
sztucznego; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej
materiałowo silikonowej podzielnej membrany, zewnętrznie osadzonej na plastikowym
przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy
połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych,
prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną
oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie
płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor
męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany
pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.
50. Pakiet 33
Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach:

45. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.
46. Zamawiający nie dopuszcza.

47. Zamawiający dopuszcza.

48. Zamawiający nie dopuszcza.

49. Zamawiający nie dopuszcza.

50. Zamawiający nie dopuszcza.

System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, i objętości
wewnętrznej 0,6 ml, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które zapobiegają
cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości,
żywotność min. 100 użyć, Zawór wykonany z polimerów. Obudowa przeźroczysta, nie zawierający
metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu,
powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska –
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zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem
dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed, w czasie i
po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz
podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z
końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do
infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.
2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu
z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym
przedłużaczem o długości 15 cm z 2 zaciskami , objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość
przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem
dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem
przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą
materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum
zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub
100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor
męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego
użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
51. Pakiet 33
51. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.3
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach:
System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, i objętości
wewnętrznej 0,6 ml, transparentny, bezbarwny dren, na drenie zaciski dla chwilowego
zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na
wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta,
nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna,
wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu
wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania
(przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się:
zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu:
nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min
sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer
slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z
drenami do kroplówek, przedłużaczami
52. Pakiet 33
52. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu
z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym
przedłużaczem o długości 15 cm z 2 zaciskami. objętość wypełnienia 1,6 ml, prędkość
przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem
dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem
przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą
materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum
zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub
100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor
męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego
użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
53. Pakiet 33
53. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych
parametrach:System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, i
objętości wewnętrznej 0,3 ml, na drenie zaciski dla chwilowego zamknięcia światła, które
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zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem
jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu.
Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na
odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer
lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze
środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się: zapewniająca szczelność przed,
w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz
podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min sterylny, przystosowany do pracy z
końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do
infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami
54. Pakiet 33
54. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych
parametrach:Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do
wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z
potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm z 3 zaciskami, dren transparentny, bezbarwny.
objętość wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny
zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części
wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny),
kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji
silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na
przeźroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w
zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający
podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym
opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
55. Pakiet 33
55. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 5
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach
System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, i objętości
wewnętrznej 0,3 ml, transparentny, bezbarwny dren, na drenie zaciski dla chwilowego
zamknięcia światła, które zapobiegają cofaniu się krwi i leków do drenu, pozwalający na
wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta,
nie zawierający metalu oraz lateksu. Zawór wykonany z polimerów. membrana jednorodna,
wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu
wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania
(przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), membrana szczelnie zamykająca się:
zapewniająca szczelność przed, w czasie i po użyciu wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu:
nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, , przepływ do 600 ml/min
sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer
slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z
drenami do kroplówek, przedłużaczami
56. Pakiet 33
56. Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 5
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o poniższych parametrach
Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu
z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym
przedłużaczem o długości 15 cm z 3 zaciskami, dren transparentny, bezbarwny. objętość
wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny
zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części
wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny),
kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji
silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na
przeźroczystym plastikowym konektorze. Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w
zależności co nastąpi pierwsze. Wykonany z tworzywa sztucznego. Protektor męski umożliwiający
podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym
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opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności
57. Pakiet 33
Poz.6
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolca do fiolek i butelek z portem bezigłowym, bez
skrzydełek, o objętości wypełnienia- 0,35 ml z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 razy, o
długości około 7 cm, klasa Is
58. Pakiet 33
Poz.6
2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolca do fiolek i butelek z koreczkiem chroniącym port
dostępu, bez skrzydełek i zaworu, o objętości wypełnienia- 0,27 ml z możliwością stosowania do
72 godzin, o długości około 7 cm, klasa Is.
59. Pytanie do części 8
Czy Zamawiający w części 8 wymaga aby maska tlenowa w pozycjach 1-4 posiadała podwójnie
uszczelniony mankiet podbródka?
60. Pytania do części 13
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów antybakteryjnych, intermolekularnych o budowie
harmonijkowej, skuteczność filtrowania bakterii 99,999%, minimalny zakres objętości
oddechowej od 150ml, z portem do kapnometrii-złącze Luer. Skuteczność nawilżania min. 32
mg/lH20, sterylny. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek
w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej
24 godzinie walidacji filtra
61. Pytania do części 13 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła
i wilgoci o zwrocie 30,6 mg/lH2O, minimalny zakres objętości oddechowej od 200ml. Port do
pomiaru kapnometrii – złącze Luer. Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań
niezależnych jednostek w kierunku Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C
i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie walidacji filtra.
62. Pytania do części 13 Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła
i wilgoci, (pediatryczny) minimalny zakres objętości oddechowej od 75 ml. Port do pomiaru
kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. Zwrot wilgoci na poziomie 32mg/lH2O.
Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus
subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie
walidacji filtra.
63 Pytania do części 13 Pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych, z wymiennikiem ciepła
i wilgoci, (noworodkowy) minimalny zakres objętości oddechowej od 25 ml. Port do pomiaru
kapnometrii – złącze Luer, czysty mikrobiologicznie. Zwrot wilgoci na poziomie 27mg/lH2O.
Skuteczność filtracji potwierdzona protokołami badań niezależnych jednostek w kierunku Bacillus
subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C i coliphage MS-2, w ostatniej 24 godzinie
walidacji filtra..
64. Pytania do części 13 pozycja 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów antybakteryjnych, mechanicznych bez
wymiennika ciepła i wilgoci. Minimalny zakres objętości oddechowej od 200ml.
65. Pytanie do części 31
Pytanie 1
Czy w pozycji 1,2, zamawiający oczekuje dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu
ułatwienia przepłukiwania systemu i zapobieganiem niepotrzebnej kontaminacji?

57. Zamawiający nie dopuszcza.

58. Zamawiający nie dopuszcza.

59. Zamawiający dopuszcza, nie
wymaga.
60. Zamawiający dopuszcza.

61. Zamawiający dopuszcza.

62. Zamawiający dopuszcza.

63. Zamawiający dopuszcza.

64. Zamawiający dopuszcza.

65. Zamawiający dopuszcza.

66. Zamawiający nie wyraża
zgody.
Prosimy o wydzielenie poz.1-2,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne
66. Pakiet 8, poz.1-2,5
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gospodarowanie finansami publicznymi.
67. Pakiet 8, poz.5
Czy zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości ok. 200 cm?
68. Część 17, poz.3,7,9
Prosimy o wydzielenie poz.3,7,9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
69. Część 17, poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
70. Pakiet 4 poz. 6
Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru z nadrukiem do wewnątrz rolki czy też na
zewnątrz?
71. Pakiet 20 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o
rozmiarze 44 x 30 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
72. Pakiet 20 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelem ciekłym.
Pozostałe parametry bez zmian.
73. Projekt Umowy §3 ust. 1
Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie
dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu
zamówienia.
74. Projekt Umowy §6 ust. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie ilości miejsc dostaw dla pakietów 4 oraz
20
75. Projekt Umowy §7 ust. 1 pkt 2.
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru
zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń
przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i
ustawienia jej na podłożu. ) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.
76. Projekt Umowy §9 ust. 5
Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do umowy:
„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie może przekroczyć 30 dni od dnia
obowiązującego terminu płatności.”
77. Projekt Umowy § 11 ust. 1 ppkt. a)
Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 11ust. 1 ppkt. a) odnoszący się kary umownej
jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron
umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego
w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r.
sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z
istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia
29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna –
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela”.
78. Projekt Umowy § 11 ust. 1 ppkt. b)
Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 11 ust. 1 ppkt. b) odnoszący się kary umownej jest
sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron
umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego
w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r.

67. Zamawiający nie dopuszcza.
68. Zamawiający nie wyraża
zgody.

69. Zamawiający dopuszcza.

70.
Zamawiający
oczekuje
papieru
z nadrukiem do
wewnątrz rolki.
71. Zamawiający dopuszcza.

72. Zamawiający nie dopuszcza.

73. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.

74. Jedno miejsce – Magazyn
Medyczny.
75. Dostarczenie do docelowego
miejsca dostawy, którym jest
magazyn na poziomie -1 (minus
1) wewnątrz budynku.
76. Zamawiający nie wyraża
zgody.

77. Zamawiający nie wyraża
zgody.

78. Zamawiający nie wyraża
zgody.
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sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z
istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia
29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna –
tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela”.
79. Projekt Umowy §11 ust. 1 d)
79. Zamawiający nie wyraża
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części zgody.
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 11 ust. 1 d) projektu umowy
zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.3 Umowy” wpisanie zwrotu:
„wartości niezrealizowanej części umowy”
Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu
Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W
przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w
sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy
natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c.,
odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz
„zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy,
kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel
umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do
kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze
swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego
prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku
nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na
Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej
niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne
wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do
wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej jak wygórowanej i niewspółmierni
wysokiej do poziomu 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
80. Projekt Umowy §13 ust.1 c)
80. Zgodnie z SIWZ.
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par 11 ust. 1 c) . Proponowany zapis umowny jest
obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był
przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a
tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera
bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego
integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w
zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot
zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i
skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę
przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania,
samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle
art. 144 pzp.
81. Projekt Umowy §13 ust. 1 g)

81. Zgodnie z § 13 ust. 2 zmiana
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Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku
niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez
wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o
który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający
do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.
82. Projekt Umowy §11 ust. 1 h)
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia z § 11 ust. 1 h) SIWZ
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i poprawnego
przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie minimalnego progu realizacji zamówienia.
Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego przepisami Pzp konkretnego i
wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je szacunkowym i niedookreślonym,
przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia. Realizacja nakazanej
przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP
22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi polegać na określeniu realnych,
minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie przypuszczalnie, zostaną
wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności mogących wpływać na
jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby.
W świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §11 ust. 1 h)
na poniższy.
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
82. Czy Zamawiający w części 11 w pozycji 5 dopuści obecnie używany przez
Zamawiającego bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnej, paracentezy i perikardiocentezy
składający się z igły Veressa, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, z układem
automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z
pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem
spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; łącznik do systemu
drenażowego luer lock / schodkowy; linia do przedłużenia cewnika dł. 50cm, zacisk nożyczkowy;
komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta?
83. Dotyczy Części 21
Prosimy o dopuszczenie w części 21 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł
do dróg żółciowych sztywnych z temperowaną końcówką 7.0-5.0Fr.
84. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 21 w
pozycji 11 Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający:
• 2 igły wprowadzające: z koszulka i bez
• Strzykawkę
• Skalpel
• Ekstrasztywną prowadnicę o miękkim zakończeniu
• Zakrzywiony rozszerzacz
• Taśmę tracheostomijną
• Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik
o śr. wewn. 6mm, dł. 7,5cm lub śr. wewn. 4 dł. 4,2 cm lub śr. wewn. 3,5mm dł. 3,8 (w zależności
od zamówienia)

umowy ( w tym zmiana terminu
realizacji umowy) może nastąpić
wyłącznie za zgodą stron.

81. Zamawiający określił ilości
poszczególnych
produktów
według faktycznego zużycia
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
W większości przypadków
umowy realizowane są w 100
%.

82. Zamawiający dopuszcza.

83. Zamawiający dopuszcza.

84. Zamawiający dopuszcza.

85. Dotyczy Części 29
85. Zamawiający podtrzymuje
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 29 pozycji 2 zapisy SIWZ.
Zestawu do blokady wewnątrzoskrzelowej do zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca.
W zestawie strzykawka, adapter ssący, adapter CPAP, adapter 15mm do rurki intubacyjnej typu
„trójnik” oraz bloker oskrzelowy Arndt. Bloker posiadający regulowaną pętle do połączenia z
bronchoskopem, niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy balon oraz znaczniki głębokości.
Rozmiary (w zależności od zamówienia): 5Fr 50cm lub 65cm, 7Fr 65cm oraz 9Fr 78cm.
Jednocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy
konkurencyjność oferty.
86. Część 4, pozycja 4
86. Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Hellige Marquette MAC 1200 w bloku o wymiarach
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210mm x 295mm x 150 kartek?
87. Część 8, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego PCV zawierającego
ftalany?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
88. Część 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w całości wykonany z medycznego PCV?
89. Część 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?

87. Zamawiający nie dopuszcza i
nie wyraża zgody na wydzielenie
tej pozycji.
88. Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ.
89. Zamawiający nie dopuszcza.

90. Część 17, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści rękawice o wytrzymałości na rozerwanie 26N?

90. Zamawiający dopuszcza, przy
zachowaniu
pozostałych
parametrów SIWZ.
91. Część 19, pozycje 11 - 13
91. Zamawiający nie wyraża
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich zgody.
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
92. Czy Zamawiający w Części 20 w pozycji 1 dopuści elektrody o wymiarach 30 x 24mm
spełniające pozostałe wymagani SIWZ ?
93. Czy Zamawiający w Części 20 w pozycji 2 dopuści elektrody o wymiarach 57 x 34mm
spełniające pozostałe wymagani SIWZ ?
94. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 9 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo
Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań
Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
95. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 7 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
96. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

92. Zamawiający dopuszcza.
93. Zamawiający dopuszcza.
94. Zamawiający nie wyraża
zgody.
95. Zamawiający nie wyraża
zgody.
96. Zamawiający nie wyraża
zgody.

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 w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych lub brakujących części
Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych
lub brakujących części Przedmiotu 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.

Z poważaniem,
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