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Wałbrzych, dnia 18.01.2021r.
DZPZ-530-Zp/76/PN-73/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zp/76/PN-73/20.
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. pakietu nr 6
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 6 Zestawów z cewnikiem czteroświatłowym
8,5Fr/14,16,16,18G /15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb
• Cewnik z poliuretanu
• Prowadnica 0,9x45cm lub 70cm ze znacznikami
• Igła punkcyjna 17G/7 cm
• Rozszerzadło
• Ostrze chirurgiczne
• Strzykawka 5 ml
• Zestaw umieszczony na podwójnej tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewników o długości 15 lub 20 lub 30
cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 Zestawów z cewnikiem pięcioświatłowym
9,5Fr/14,16,16,18G,18G /15cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb
• Cewnik z poliuretanu
• Prowadnica 0,9x45cm lub 70cm ze znacznikami
• Igła punkcyjna 17G/7 cm
• Rozszerzadło
• Ostrze chirurgiczne
• Strzykawka 5 ml
• Zestaw umieszczony na podwójnej tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów
Odp. Zamawiający dopuści.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 3-kanałowego cewnika do dializy o poniższych parametrach :
Trzykanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego
poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona
końcówka cewnika, asymetryczny podział kanałów cewnika. Elastyczne przewody doprowadzające z
ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w
rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera:
cewnik dwuświatłowy, igła do punktacji, skalpel, prowadnik „J”, rozszerzacz.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga cewnika 12Fr o długości 20 i 25 cm.
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Pytanie 4, dot. pakietu nr 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 4-kanałowego o poniższych parametrach:
Czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości
kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego
końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika
16cm, 20cm lub 30cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera: cewnik
czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm,
nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną
końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający
wypływ krwi przy nakłuciu, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka
mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.
Odp. Zamawiający dopuści.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 5-kanałowego o poniższych parametrach:
Pięciokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości
kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego
końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość
cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik
pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm,
nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną
końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający
wypływ krwi przy nakłuciu, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka
mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.
Odp. Zamawiający dopuści, jeśli spełnione będą pozostałe parametry zawarte w SIWZ.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do USG: Żel 20 ml, długa osłona
głowicy 125cm, 3 sztuki miseczek, 2 gąbki na patyku, ręcznik, biała duża miska, bandaż elastyczny
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do wykonania
USG: bezlateksowej osłony na głowicę 15x120 cm, paska przylepnego z gumkami do
zabezpieczenia głowicy, sterylnego żelu USG, zestawu owiniętego w serwetę umożliwiającą
sterylne wyjęcie elementów, serii, daty ważności na opakowaniu jednostkowym.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr
wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25
cm do wyboru przez Zamawiającego?
Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed
wyślizgnięciem się
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- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo
wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE,
która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Loc
- rozszerzadło
- wyprodukowany w Niemczech
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewnika 12Fr.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego zestawy do badania USG
zawierającego w składzie:
- Bezlateksową osłonę na głowicę 15x122 cm
- Taśmy i gumki do mocowania osłony na głowicy
- Sterylny żel USG
- Zestaw owinięty w serwetę umożliwiającą sterylne wyjęcie elementów o wymiarach 40cm x 40 cm
Zestaw posiadający informacje o serii i dacie ważności na opakowaniu jednostkowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9, dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in.
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI
zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia
zamówienia:
- od 3 do 4 dni - 40 pkt.
- 5 dni – 20 pkt.
- 6 dni – 0 pkt.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 10 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in.
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b)
zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 11 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5
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Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na
następujący:
„4.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia
dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 12 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:
„4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp. ) związane
z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie
może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 13 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 14 dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8
Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.
„5. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar
umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa
COVID-19 .
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu
umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych
stanem pandemii, o którym mowa w ust.5.”

Pytanie 15 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów
umowy poprzez dodanie ust.5 i 6 o następującej treści:
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„5.Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji,
gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami
wystąpienia epidemii COVID 19.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych
dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”
Pytanie 16 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8
umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:
5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres
obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego
przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp. Na pytania 14-16:
Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady
Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie
wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są
regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do
ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji
zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.
Pytanie 17 dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:
„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji
zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy,
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 18 dot. wzoru umowy załącznik 3a,
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:
SIŁA WYŻSZA
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1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę,
rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób
realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w
jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do
wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, na czas
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie
są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W
czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności
nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami
zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 19 dot. pakietu nr 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na:
Zestaw do dializy trzykanałowy w składzie:
1. kateter trzykanałowy typ prosty lub zagięty rozm 12F (16G, 12G, 12Gga) dł. 20cm, 24cm
2. igła 18G, dł. 7 cm
3. prowadnik stalowy giętki, w podajniku z dwoma elastycznymi końcami, jeden w kształcie ‘J” a
drugi prosty+
akcesorium prostujące końcówkę 0,038” dł. 70 cm
4. dilatator I
5. dilatator II
6. skalpel
7. strzykawka luer-lock 5 ml
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga długość cewnika 20 i 25 cm, do wyboru.
Pytanie 20 dot. pakietu nr 11
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na:
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Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego w składzie:
1 - igła Tuohy 18 G dł. 80mm
2 - igła podpajęczynówkowa 26G (ostrze STANDARD) dł. 130mm
3 - cewnik epiduralny, zewnątrzoponowy z łącznikiem cewnika 20G dł. 100 cm
4 - filtr przeciwbakteryjny, płaski 0.2 µm wraz z mocowaniem do skóry pacjenta
5 - strzykawka niskooporowa - 10 ml
6 - strzykawka zwykła - 10 ml
7 - grot do nacinania skóry
8 - igła do podawania leków - 0.9 x 40 mm
9 - igła do znieczuleń - 0.5 x 25 mm
Odp. Zamawiający nie dopuści, brak mocowania igły w igle.
Pytanie 21 dot. pakietu nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby kranik posiadał koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co
zwiększa aseptykę pracy z kranikiem.
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 22 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza rampy odporne na ciśnienie do 2,5 BA? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga ramp do 4 barów.
Pytanie 23 dot. pakietu nr 4
Proszę o dopuszczenie ramp z logo, nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga logo lub nazwę producenta na samym
wyrobie i opakowaniu jednostkowym.
Pytanie 24 dot. pakietu nr 5
Czy zamawiający dopuszcza strzykawki bursztynowe, przezierne?
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie bursztynowych.
Pytanie 25 dot. pakietu nr 5
Czy zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzeniem 50/60 ml?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
Pytanie 26 dot. pakietu nr 5
Proszę o doprecyzowanie z jakimi pompami maja być kompatybilne strzykawki do pomp?
Odp. Strzykawki do pomp mają być kompatybilne m.in. z pompami Kwapisz, Sp12 SPRO-N.
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Pytanie 27 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych
otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr i
długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem
etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do
implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70
cm) prowadnik ze stali nierdzewnej z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w
skalowanym dozowniku , strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki zabezpieczające, dwa
rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 11 cm ; 14 FR x 14 cm, taśma mocująca do drenu
cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na
opakowaniu.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga długość cewnika 20 i 25 cm, do wyboru.
Pytanie 28 dot. pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany
metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o
przekroju 8,5Fr o długości 15 cm lub 20cm lub 30cm w gotowych zestawach w skład których
wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka
o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości
50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika
typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga prowadnicy o długości 60 cm.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany
metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada
znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną
końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o
przekroju 9Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w
szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o
pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości
50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika
typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga Cewnika 9,5Fr.
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Pytanie 30 dot. pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z dystalną końcówką
zamkniętą posiadającą 3 otwory boczne w zestawie razem z: igła Tuohy 18G o długości 80mm
kodowana kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem , z opcjonalnie zdejmowanymi
"skrzydełkami ", cewnik o długości 90cm (0,4mm-0,8mm) ,wykonanymi z poliamidu , odporny na
załamania , znaczniki długości , filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h , sterylny
,strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml , zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający
przypadkowe rozłączanie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system
mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą , sztywną , płaską częścią
zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną niskoprofilowy ( wysokość do 5 mm ). Igła znakowana co
1cm, cewnik znakowany co 1cm na długości od 5cm do 20cm. Produkt nie zawiera lateksu oraz
ftalanów. Produkt sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga Cewnika o długości 100cm z miękką
końcówką.
Pytanie 31 dot. pakietu nr 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce
istniejących wymogów siwz, zestawów, wiodącego producenta światowej klasy, o następujących
parametrach:
- cewnik z poliuretanu 8,5F/16,14,18,18Ga/16, 20, 30 cm do wyboru
- prowadnica stalowa 0,032’’x60-68cm
- igła punkcyjna 18Ga/6,35cm,
- rozszerzadło tkankowe
- strzykawka 5ml LS 3częsiowa
- zestaw umieszczony na tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 32 dot. pakietu nr 5
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bursztynowej 50ml z rozszerzeniem
do 60ml skalowanej co 1ml na całej długosci skali do 60ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie
bursztynowych.
Pytanie 33 dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 lit. B
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw „na cito” był liczony w dni robocze
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 34 dot. pakietu 5, poz. 1
Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml?
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga strzykawek żółtych, nie bursztynowych.
Pytanie 35 dot. projektu umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „… od chwili zgłoszenia takich
wad przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 36 dot. projektu umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu
przyszłej
umowy
w
zakresie
zapisów
§
8
ust.
1
pkt.
a):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
wysokości:
a) 0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie
bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w
terminie części dostawy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 37 dot. projektu umowy
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na
wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez
siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odp. Zamawiający określił w § 6 ust. 6 projektu umowy sposoby dostarczania faktur.
Pytanie 38 dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zamianę słów
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 39 dot. pakietu nr 4, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 3-kranikowej wykonanej z polisulfonu, tj. wysokiej
jakości żywicy termoplastycznej do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami,
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chlorheksydyną, alkoholami, bez wewnętrznego pokrycia poletylenem, odporna na ciśnienie 2bar,
pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga ramp odpornych na ciśnienie do 4
barów.
Pytanie 40 dot. pakietu nr 4, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy wykonanej z polisulfonu, tj. wysokiej jakości żywicy
termoplastycznej do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami,
chlorheksydyną, alkoholami, bez wewnętrznego pokrycia poletylenem, odporna na ciśnienie 2bar,
pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga ramp odpornych na ciśnienie do 4
barów.
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