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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych –Zp/94/PN-78/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy
kapitałowej? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 7
poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rękawa foliowo – papierowego w rozmiarze 42cm x
100m, z odpowiednim przeliczeniem rolek? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 16
Czy zaoferowane maski powinny być bezpieczne do stosowania w środowisku MRI? Odp. Zaoferowane
maski nie muszą być bezpieczne do stosowania w środowisku MRI.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek, światowego
lidera, o parametrach zdecydowanie wyższych od wymaganych: sterylna maska krtaniowa jednorazowego
użytku, wykonana w 100% silikonu, z użebrowaniem chroniącym przed wklinowaniem nagłości, z drenem do
napełniania mankietu luźnym niewbudowanym chroniącym przed przegryzieniem, maska wyposażona w
monitor do stałego pomiaru ciśnienia zamiast zwykłego balonika kontrolnego do którego na potwierdzenie
prawidłowego wypełnienia mankietu niezbędne jest użycie manometru, maska pozbawiona lateksu. Na
opakowaniu kod kolorystyczny rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, te same informacji
widnieją na korpusie maski. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1; 1,5; 2; 2,5;
3; 4; 5; 6. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania, w ramach realizacji cyklicznych dostaw, masek w
rozmiarze 6, tj. dla pacjentów powyżej 100kg wagi ciała? Odp. Nie.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek pozbawiony lateksu i DEHP? Odp. Maski maja być
pozbawione lateksu.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek pozbawionych lateksu i DEHP? Odp. Rurki maja być
pozbawione lateksu i ftalanów.
Czy kod kolorystyczny rozmiaru powinien być znajdować się na rurce?
oznakowane kolorami.

Odp. Tak, rurki maja być

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rurek w rozm.6 czystych biologicznie, pozostałe sterylne.
Odp. Zamawiający wymaga rurek sterylnych.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 19
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek wyposażonych w otwór murphyego? Odp. Tak.
Czy w oferowanych rurkach mankiet powinien mieć kształt beczułki, co zmniejsza ryzyko powikłań
związanych z intubacją? Odp. Ma być niskociśnieniowy.
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek z wyraźnym znacznikiem do prawidłowego umieszczenia w
tchawicy w postaci jednego grubego czarnego pierścienia wokół całego obwodu rurki? Odp. Tak.
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek pozbawionych lateksu? Odp. Tak.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 21
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rurek w rozmiarach 3,5-10 (co 0,5) do wyboru? Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rurek od rozmiaru 3,0 (co 0,5).
Czy oferowane rurki powinny być pozbawione lateksu? Odp. Tak.
Pytanie 7, dot. wzoru umowy
§ 8 ust. 4 pkt. 3) wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień
zwłoki w dostawie bieżącej towaru. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§ 8 ust. 4 pkt. 4) wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10 % wartości niezrealizowanej części umowy- w przypadku
rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odp. Zamawiający
nie zmienia projektu umowy.
§ 2 ust. 2
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość
umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.
§ 4 ust. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.
§ 4 ust. 2
Czy nie zasadne byłoby skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu ważności dostarczanego
towaru do np. 6 m-cy? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

§ 4 ust. 3b
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy dla zamówień „na cito” z „48 godzin” na „48 godzin
roboczych”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§ 8 ust. 1.2
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…)10% wartości umowy” na
„(…) 10% wartości niezrealizowanej części umowy”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§ 9 pkt. 2
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
niniejszej umowy?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego
nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20%
całkowitej wartości umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§5 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto
przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie
obowiązywania umowy.”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§6 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko
i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§8 ust. 4.1) i 4.3)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy
dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru” Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§8 ust. 4.2) i 4.4)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku
rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2
Zamawiający przewiduje dla siebie karę we właśnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z
winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest
nadużyciem. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
§8 ust. 3 i 6.
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.
§9 ust. 3
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego
wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i
kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym.”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozmienieniu wzoru
umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odp.

Terminy podane w umowie odnoszą się od poniedziałku do piątku bez wyjątków dni ustawowo wolnych
od pracy.
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin na 72 godzin? Odp. Zamawiający
nie zmienia projektu umowy.
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odp. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić ilości zamówienia. Ilość towaru podana w
SIWZ została określona na podstawie retrospektywnej analizy potrzeb.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy
przetargowej oraz numeru pakietu, lub zezwoli aby informacje te zawarte były na załączniku do faktury?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie
wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odp.
Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu
umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy od
niezrealizowanej części umowy? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 9 pkt. 3 umowy i dodanie słów „po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie zobowiązywało Wykonawcę do
naprawienia szkody Zamawiającemu? Odp. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku
gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 8, dot. zapisów SIWZ:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 szt.
wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy 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? Odp. Tak,
Zamawiający uzna wymóg za spełniony.
Czy z punktu widzenia Zamawiającego nie byłoby zasadne wprowadzenie wymogu, aby w formularzu
cenowym w osobnej kolumnie Wykonawcy wskazali numer katalogowy oferowanych wyrobów? Odp.
Zamawiający nie uważa za zasadne wprowadzenie wymogu, aby w formularzu cenowym w osobnej
kolumnie Wykonawcy wskazali numer katalogowy oferowanych wyrobów.
poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę opakowania a 1000 szt.? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody –
konfekcja zgodna z SIWZ.
poz. 8
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim
zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na
wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

poz. 9,10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet o dł. 155 mm? Odp. Tak, Zamawiający wyraża
zgodę.
poz. 11
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek wykonanych z
polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do
odrębnego pakietu? Odp. Pytanie nie dotyczy.
poz. 14,15
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach
do wielokrotnego otwierania (ze struną)? Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
poz. 17
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wymazówek bez probówki transportowej? Odp. Tak,
Zamawiający oczekuje.
poz. 27
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek konfekcjonowanych po
400 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym mniejsze opakowania sterylne po 5 sztuk probówek? Odp.
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10, dot. pakietu nr 6
poz. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który
zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Odp. Tak, Zamawiający
wymaga.
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania płyt i białych i przezroczystych, jeśli tak to w jakich ilościach?
Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania płyt białych w ilościach zgodnych z SIWZ.
Pytanie 11, dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu lędźwiowego z drenem lędźwiowym o śr. wewn. 1,55mm,
wewn. 0,7mm, z prowadnikiem, igła Tuohy, z linią pacjenta o dł. 185 cm z komorą kroplową o obj. 100 ml, z
zastawką antyrefluksową i workiem 700m z odpływem, plastikowym zatrzaskiem, filtrem i podziałką?
Pozostałe parametry jak w opisie. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12, dot. pakietu nr 16
Pozycja 1-7
Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z rozmiarem, wagą pacjenta i objętością wypełniającą mankiet
tylko na korpusie? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 18
Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarze od 40mm do 120mm? Odp. Nie, Zamawiający
wymaga rurek od 30 – 120 mm.
Pytanie 14, dot. pakietu nr 19
Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 3,0? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga rurek w rozmiarze od 2,5.

Pozycja 1-15
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w opakowaniach bez profilu ułatwiającego zachowanie kształtu
rurki? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na warunki przechowywania pojedynczych
sztuk.
Pytanie 15, dot. pakietu nr 21
Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3,0? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozycja 1-5
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga rurek z mankietem.
Pozycja 1-14
Czy Zamawiający dopuści rurki znakowane rozmiarem na skrzydełkach? Odp. Nie, Zamawiający nie
dopuszcza. Rozmiar ma być na baloniku kontrolnym w celu szybkiej identyfikacji.
Pozycja 1-14
Czy Zamawiający dopuści rurki bez prowadnicy? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Rurki musza być
z prowadnicą ze względów bezpieczeństwa.
Pytanie 16, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści maskę z oznaczeniem rozmiaru oraz objętości wypełniającej mankiet na baloniku
oraz z oznaczeniem rozmiaru, wagi pacjenta i objętości wypełniającej mankiet na tubusie rurki? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17, dot. pakietu nr 19
Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia, z oznaczeniem
rozmiaru i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym? Odp. Tak.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 21
Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych bezftalanowych? Szczególnie jest to istotne w przypadku
rurek dziecięcych. Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych silikonowanych, co ułatwia przeprowadzanie odsysania?
Odp. Tak lub z medycznej odmiany PCV.
Czy Zamawiający wymaga rurek tracheostomijnych z mankietem w kształcie walca, dzięki któremu nacisk na
ścianki tchawicy jest rozłożony równomiernie? Odp. Mankiet ma być niskociśnieniowy.
Pytanie 19, dot. pakietu nr 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, bezlateksowej maski krtaniowej wykonanej
z PCV, z oznaczeniem rozmiaru maski na baloniku kontrolnym. Oznaczenia wagi pacjenta oraz objętości
wypełniającej mankiet w dobrze widocznym miejscu na grzbiecie rurki oddechowej maski krtaniowej. Odp.
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy materiał, z którego wykonana jest maska krtaniowa ma być pozbawiony szkodliwych substancji: ftalanu
DEHP oraz bisfenolu (BPA), z potwierdzeniem braku tych substancji na opakowaniu jednostkowym maski
krtaniowej? Odp. Maski maja być bezlateksowe.
Czy rozmiar maski krtaniowej ma być dodatkowo kodowany kolorem mankietu oraz balonika kontrolnego ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20, dot. pakietu nr 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych wykonanych z medycznej odmiany PCV, z
mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach od 3 do 10 co pół. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga rurek w rozmiarze od 2,5.

Czy łącznik ISO 15 mm ma być kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania
zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 ? Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 21, dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający w związku z koniecznością powtarzania postępowania wyrazi zgodę na wycenę za
opakowanie zbiorcze worków 10 szt. lub 100 szt. Co ułatwi wycenę oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia takich
samych cen jednostkowych u różnych wykonawców? Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za
opakowanie zbiorcze worków 10 szt.
Pytanie 22, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego,
jednorazowego użytku, sterylne, z informacjami o rozmiarze maski, wadze pacjenta i objętości wypełniającej
mankietem umieszczonym na rurce, zawierającej lateks, wykonane z PVC? Odp. Nie, Zamawiający nie
dopuszcza. Zamawiający wymaga rurek bezlateksowych. Informacje o rozmiarze, wadze pacjenta,
objętości wypełniającej mankiet dopuszcza na korpusie.
Pytanie 23, dot. pakietu nr 7
Ponieważ opisany asortyment jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, czy Zamawiający dopuści, by
napisy w języku polskim były umieszczone tylko na opakowaniach, w których konfekcjonowane są rękawy
foliowo – papierowe? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga aby napisy na
rękawach foliowo – papierowych były w języku polskim.
Pytanie 24, dot. pakietu nr 7
poz. 9
Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze 35 cm x 200 m? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze 40 cm x 200 m? Odp. Nie.
poz. 10
Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze 35 cm x 200 m? Odp. Nie.
Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z opisem SIWZ, w rozmiarze 40 cm x 200 m? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 9
poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm? Jest to rożnica nie mająca wpływu na
jakość ani użytkowanie asortymentu. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26, dot. pakietu nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 10)
oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie
ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność
wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie
złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i
najkorzystniejszej cenowo. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu nr 7 poz. 1-10
oraz wyraża zgody na utworzenie odrębnego pakietu.
poz. 9
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m lub
40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m? Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw
papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 35cm x 200m.

poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m w
miejsce rękawa o wymiarach 42cmx200m? Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy
do sterylizacji o wymiarze 40cm x 200m.
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie
znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki
notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE
był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie
oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć
ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do
nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym. Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie
obowiązujących norm? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowofoliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie
wymaga.
Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane wyroby posiadały wskaźniki do tlenku etylenu i formaldehydu?
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Czy Zamawiający oczekuje certyfikatu jednostki niezależnej potwierdzającego spełnienie przez oferowane
rękawy do sterylizacji obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 3 i 5? Odp. Zamawiający
dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 27
Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub więcej po przecinku?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 28, dot. pakietu nr 3
poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 1000 szt.? Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Nie,
Zamawiający nie wyraża zgody – konfekcja zgodna z SIWZ.
poz. 14-15
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 1000 szt. Pakowane w op. jednostkowych 20 szt.? Pozostałe
parametry bez zmian. Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 29, dot. pakietu nr 18
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno –gardłowych w dostępnych rozmiarach dla dzieci i dla
dorosłych: od 40 mm – 120 mm, pozostałe parametry zgodnie z SiWZ Odp. Nie, Zamawiający nie
dopuszcza. Zamawiający wymaga rurek od 30 – 120 mm.
Pytanie 30, dot. pakietu nr 22
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii próbkującej – opakowanie zbiorcze 30 szt., pozostałe parametry
zgodnie z SiWZ. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31, dot. pakietu nr 7
poz. 1-10
Czy Zamawiający dopuści rękawy z napisami w języku angielskim? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zamawiający wymaga aby napisy na rękawach foliowo – papierowych były w języku polskim.

Pytanie 32, dot. pakietu nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych , które mają oznakowanie wagi
pacjenta, objętości wypełnienia mankietu oraz rozmiar na zewnątrzpacjentowym – końcowym odcinku maski
krtaniowej ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33, dot. pakietu nr 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:
• Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm (obecnie
wymagane 1,8mm)
• Igła Tuohy o rozmiarze 14G
• Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem
• Występy mocujące (2 sztuki)
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
• Tępo zakończona igła
• Torebka drenażowa EDM 700 ml
• Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)
• Komora kropelkowa 120 ml z podziałką

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:
• Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm (obecnie wymagany
1,8mm)
• Igła Tuohy o rozmiarze 14
• Tępo zakończona igła
• Występy mocujące (2 sztuki)
• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
• Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji.
• Torebka drenażowa EDM 700 ml

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego ZESTAWU DRENAŻOWEGO do drenażu i komorowego oraz
lędźwiowego o poniższych parametrach:
• obrotowe skale ciśnienia umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy – w tym skala ujemna.
• Ergonomiczna konstrukcja
• Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego przy użyciu
wbudowanego zacisku słupkowego
• Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w zielone paski, które nie załamują się przy zginaniu
drenu.
• Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
• Punkty iniekcji bezigłowej SmartSite®
• Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego
• przetwornika ciśnienia
• odpowietrznik hydrofobowy
• komora ściekowa 75 ml
• odłączalna torebka drenażowa 600 ml
• Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mm Hg lub cm H2O)
• System kompatybilny z poziomicą laserową Clear-Site™
• Soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej umożlwiająca podgląd pulsacji płunu przy
braku przepływu.
• Przystosowany do wykonywania badań MRI

cy dopuszcza.
Odp. Tak, Zamawiający

