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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  wyrobów  medycznych  jednorazowego 
użytku,  środków  opatrunkowych  oraz  pozostałych  artykułów  medycznych  dla  Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
18.08.2016 pod nr 301559 – 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

23.08.2016 r.

1. Pytanie  : Dot. pakiet 19, poz. nr 427-429 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
plastra opatrunkowego z warstwą chłonną ze 100% wiskozy?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  plastra  opatrunkowego  z  warstwą 
chłonną ze 100% wiskozy.

2. Pytanie  :  Dot.  pakiet  19,   poz.  nr  427-429  -  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  opatrunki 
posiadały zaokrąglone rogi zapobiegające uciążliwemu zwijaniu się włókniny, nawet przy 
długotrwałym  pozostawaniu  na  ranie  oraz  posiadały  papier  zabezpieczający  opatrunek 
nacięty wzdłuż krótszej krawędzi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków posiadających zaokrąglone 
rogi oraz papier zabezpieczający opatrunek nacięty wzdłuż krótszej krawędzi.

3. Pytanie  : Dot. pakiet 19,  poz. nr 431 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
plastra w rozmiarze 6 x 7cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie plastra w rozmiarze 6 x 
7cm.

4. Pytanie  : Czy zamawiający w Pakiecie nr 7 oraz 18 dopuści rurki intubacyjne wykonane z 
termoplastycznego PVC, niesilikonowane, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 18 rurek intubacyjnych wykonanych 
z termoplastycznego PVC, niesilikonowych. Pakiet nr 7 został anulowany.

5. Pytanie  :  Czy  zamawiający w Pakiecie  nr  7  oraz  18 dopuści  rurki  intubacyjne zbrojone 
pakowane w komplecie z prowadnicą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 18 rurek intubacyjnych zbrojonych 
pakowanych w komplecie z prowadnicą. Pakiet nr 7 został anulowany.

6. Pytanie  : Pakiet nr 1 poz. 38, Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z 
włókniną?
Odpowiedź:  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  1,  poz.  38  nie  dopuszcza  wyżej 
zaproponowane rozwiązanie.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

7. Pytanie  : Pakiet nr 3 poz. 104-105, Czy Zamawiający dopuści dren w całości wykonany 
z silikonu?
Odpowiedź:  Wszystko  zależy  od  tego  jak  jest  zakończony  dren  i  jaka  jest  jego 
elastyczność.

8. Pytanie  : Pakiet nr 3 poz. 105, Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 27?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza drenu w rozmiarze CH27.

9. Pytanie  :  Pakiet  nr  3  poz.  107-109,  Czy  Zamawiający  dopuści  dren  do  drenażu  o 
długości 37 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 107 – 109, zaproponowanie 
powyższe rozwiązanie.

10. Pytanie  :  Pakiet  nr  3  poz.  113-116,  Czy Zamawiający dopuści  dren do wykonany w 
całości  z silikonu o długości  ramion 45 x 18 cm pakowane podwójnie, z opisem w 
języku polskim naklejonym na opakowaniu? Opisany przedmiot zamówienia nie jest już 
produkowany, firma go produkująca zakończyła działalność?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  3,  poz.  113  –  116 
zaproponowane rozwiązanie.

11. Pytanie  : Pakiet nr 3 poz. 119, Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z niej 
odrębne zadanie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 119 z Pakietu nr 
3.

12. Pytanie  :  Pakiet  nr  7  poz.  341-346,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  Guedel  w 
opakowaniu folia-folia?
Odpowiedź: Pakiet nr 7 został anulowany.

13. Pytanie  :Pakiet  nr  7  poz.  347-355,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  intubacyjne  z 
mankietem wykonanym z PCV ze znacznikiem w postaci dwóch pełnych pierścieni?
Odpowiedź: Pakiet nr 7 został anulowany.

14. Pytanie  :  Pakiet  nr  7  poz.  356-360,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  z  mankietem 
wykonanym z PCV niesilikonowane?
Odpowiedź: Pakiet nr 7 został anulowany.

15. Pytanie  :    Pakiet nr 8 poz. 356-360, Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne folie o 
grubości 0,03 mm i odstąpi od zapisu aby folia była niepalna?
Odpowiedź: Pakiet nr 8 został anulowany.

16. Pytanie  : Pakiet nr 8 poz. 361, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
20 x 30 cm i części lepnej 20 x 26 cm?
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Odpowiedź: Pakiet nr 8 został anulowany.

17. Pytanie  : Pakiet nr 8 poz. 362, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
40 x 30 cm i części lepnej 36 x 30 cm?
Odpowiedź: Pakiet nr 8 został anulowany.

18. Pytanie  :Pakiet nr 8 poz. 363, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
40 x 42 cm i części lepnej 40 x 35 cm?
Odpowiedź:  Pakiet nr 8 został anulowany.

19. Pytanie  : Pakiet nr 11 poz. 379-380, Czy Zamawiający dopuści kateter zwijany z prostą 
perforowaną końcówką drenującą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11, poz. 379 – 380 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

20. Pytanie  : Pakiet nr 12 poz. 381-385, Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne 
nitrylowe,  bezpudrowe,  z  rolowanym  mankietem,  wytrzymałe  na  rozciąganie,  bez 
zawartości leteksu, AQL 1,5; długość 240mm, końce palców teksturowane, chlorowane 
od strony wewnętrznej i polimerowane od strony roboczej, o grubości na palcu 0,08mm 
(±0,02mm), na dłoni 0,07 mm (±0,02mm), na mankiecie 0,06 mm (±0,02mm); wyrób 
medyczny i  środek  ochrony osobistej  kat.   III,  posiadające  badania  na przenikanie 
wirusów ASTM F1671,  badanie zgodności  na EN 455 (1-3),  przebadane zgodnie z 
normą EN 374 1-3  (zgodne z pkt.  5.3.2 na co najmniej  2 poziomie odporności  na 
przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych pochodzących 
z  listy  badanych  substancji  podanej  w  załączniku  A,  potwierdzone  badaniami 
wykonanymi  przez  jednostkę  niezależną);   związki  chemiczne  (zasady,  2  alkohole, 
kwasy nieorganiczne);  przenikanie na poziomie klasy 3 dla wodorotlenku sodu 40%, 
klasy 2 dla kwasu siarkowego 96%, przebadane na działanie  15 cytostatyków (m.in. 
carmustine,  fluorouracil,  cisplatin,  mitomicyn,  cyclophosphamide,  carmustine), 
dopuszczone do kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu) ,  pakowane a 200 
szt.  dla rozmiarów XS-L oraz a’180 szt.  dla rozmiaru XL, z wykonaniem wyceny z 
przeliczeniem ilości za opakowanie a’ 200szt ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice o ww parametrach.

21. Pytanie  : Pakiet nr 12 poz. 381-385, Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne 
nitrylowe,  bezpudrowe,  z  rolowanym  mankietem,  wytrzymałe  na  rozciąganie,  bez 
zawartości leteksu, AQL 1,0; długość 240mm, końce palców teksturowane, chlorowane 
od strony wewnętrznej i polimerowane od strony roboczej, o grubości na palcu 0,08mm 
(±0,01mm), na dłoni 0,07 mm (±0,01mm), na mankiecie 0,06 mm (±0,01mm); wyrób 
medyczny i  środek  ochrony osobistej  kat.   III,  posiadające  badania  na przenikanie 
wirusów ASTM F1671,  badanie zgodności  na EN 455 (1-3),  przebadane zgodnie z 
normą EN 374 1-3  (zgodne z pkt.  5.3.2 na co najmniej  2 poziomie odporności  na 
przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych pochodzących 
z  listy  badanych  substancji  podanej  w  załączniku  A,  potwierdzone  badaniami 
wykonanymi  przez  jednostkę  niezależną);   związki  chemiczne  (zasady,  2  alkohole, 
kwasy nieorganiczne);  przenikanie na poziomie klasy 3 dla wodorotlenku sodu 40%, 
klasy 2 dla kwasu siarkowego 96%, przebadane na działanie  15 cytostatyków (m.in. 
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carmustine,  fluorouracil,  cisplatin,  mitomicyn,  cyclophosphamide,  carmustine), 
dopuszczone do kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu),  pakowane a 200 
szt.  dla rozmiarów XS-L oraz a’180 szt.  dla rozmiaru XL, z wykonaniem wyceny z 
przeliczeniem ilości za opakowanie a’ 200szt ?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  12,  poz.  381  –  385 
zaproponowanych rękawic o ww parametrach.

22. Pytanie  : Pakiet nr 14 poz. 389, Czy Zamawiający dopuści fartuch w całości wykonany z 
podfoliowanej włókniny ?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w Pakiecie  nr  14,  poz.  389 fartuch w całości 
wykonany z podfoliowanej włókniny.

23. Pytanie:   Pakiet nr 17 poz. 401, Czy Zamawiający dopuści majtki  do kolonoskopii  w 
rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  17,  poz.  401  majtki  do 
kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym.

24. Pytanie:   Pakiet  nr  18  poz.  406-444,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  Guedel  w 
opakowaniu folia-folia?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rurki Guedel w opakowaniu folia 
– folia.

25. Pytanie:    Pakiet  nr  18  poz.  412-420,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  intubacyjne  z 
mankietem wykonanym z PCV ze znacznikiem w postaci dwóch pełnych pierścieni?
Odpowiedź:Zamawiający  w  Pakiecie  nr  18,  poz.  412  –  420   nie  dopuszcza 
zaproponowanego powyżej rozwiązania.

26. Pytanie:   Pakiet  nr  18  poz.  421-425,  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  z  mankietem 
wykonanym z PCV niesilikonowane?
Odpowiedź:Zamawiający  w  Pakiecie  nr  18,  poz.  421  –  425   nie  dopuszcza 
zaproponowanego powyżej rozwiązania.

27. Pytanie:    Pakiet nr 19 poz. 426-427, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniu 
a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  19,  poz.  421  –  425 
zaproponowane powyżej rozwiązanie.

28. Pytanie:   Pakiet nr 19 poz. 428, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniu a’30 
szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19, poz. 428 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

29. Pytanie:    Pakiet nr 19 poz. 429, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniu a’30 
szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na 42 pełne opakowania?
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Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19, poz. 429 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

30. Pytanie:   Pakiet nr 19 poz. 430, Czy Zamawiający dopuści plastry w  rozmiarze 6 x 7 cm 
lub 10 x 12 cm?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  19,  poz.  430  zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

31. Pytanie:   Pakiet nr 19 poz. 431, Czy Zamawiający dopuści plastry w  rozmiarze 6 x 7 cm 
lub 10 x 12 cm?
Odpowiedź:Zamawiający   dopuszcza  w  Pakiecie  nr  19,  poz.  431  zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

32. Pytanie:   Pakiet nr 19 poz. 432, Czy Zamawiający dopuści plastry w  rozmiarze 10 x 15 
cm?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  19,  poz.  432  zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

33. Pytanie:   Pakiet nr 19 poz. 433, Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 6 x 75 
mm?
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  19,  poz.  433  zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

34. Pytanie:    Pakiet nr 20 poz. 438-440, Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne folie o 
grubości 0,03 mm i odstąpi od zapisu aby folia była niepalna?
Odpowiedź:Zamawiający  nie  dopuszcza  w  Pakiecie  nr  20,  poz.  438  -  440 
zaproponowane powyżej rozwiązanie.

35. Pytanie:   Pakiet nr 20 poz. 438, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
20 x 30 cm i części lepnej 20 x 26 cm?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20, poz. 438 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

36. Pytanie:   Pakiet nr 20 poz. 439, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
40 x 30 cm i części lepnej 36 x 30 cm?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20, poz. 439 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.

37. Pytanie:   Pakiet nr 20 poz. 440, Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 
40 x 42 cm i części lepnej 40 x 35 cm?
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 20, poz. 440 zaproponowane 
powyżej rozwiązanie.
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24.08.2016r

38. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 2, poz. nr 47 i 48, Prosimy o  wyodrębnienie z pakietu 2 pozycji nr 
47  i  48 (Podkład  medyczny bibułowo - foliowy 50 cm x 33-38 cm x 25mb) w osobny 
pakiet.  Prosimy  o  dopuszczenie  podkładów  o  długości  rolki  50mb  z  możliwością 
przeliczenia na 50 sztuk.  Prosimy o dopuszczenie rolek o szerokości 33-38cm z perforacją 
co 50cm oraz o długości 50mb z możliwością przeliczenia na 50 sztuk. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 2.

39. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 2, poz. 47 i 48, Prosimy o dopuszczenie rolek o szerokości 50-51 
cm, co mieści się w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 50 lub 51 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu nr 
2, poz. 47 i 48.

40. Pytanie  :  Dot.  pakietu  nr  15  poz.  394:,  Czy  z  uwagi  na  pakowanie  ustników  w 
opakowania zbiorcze po 12 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 48 
szt. ?
Odpowiedź: Zgodnie z cz. II ust. 8 SIWZ -  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
na wyroby w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości wyrobu, niż określone 
w kolumnie  „Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  podania  wielkości 
opakowania  oferowanego  i  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w części XV SIWZ.

41. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15 poz. 395, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty 
na szczotkę do czyszczenia o końcówkach 6 i 11 mm i długości całkowitej 220 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania dla 
Pakietu nr 15, poz. 395.

42. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15 poz. 396, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
kleszczy o łyżeczkach owalnych z otworem celem pobrania większej ilości materiału i 
dł. 155 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  15  poz.  396  dopuszcza  do  zaoferowania 
kleszcze  o dł.1550  mm  wraz  z  łyżeczkami  z  otworami  umożliwiającymi  pobranie 
większej ilości materiału.

43. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15 poz. 397, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
kleszczy o łyżeczkach owalnych z otworem celem pobrania większej ilości materiału?
Odpowiedź: Zamawiający  w  Pakiecie  nr  15  poz.  397  dopuszcza  do  zaoferowania 
kleszcze  z łyżeczkami z otworami umożliwiającymi pobranie większej ilości materiału.

44. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15 poz. 393, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
pakietu 15 pozycji 393 do osobnego pakietu (np. pakiet 15a)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela z Pakietu nr 15 poz. 393.

45. Pytanie  :  Dot.  pakietu nr 15, pakiet 6 oraz zapisów umowy paragraf  3 ustęp 5 oraz 
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SIWZ pkt.  II  podpunkt  11.3:  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  odstąpi  od  wymogu 
dostarczenia  faktur  w  wersji  elektronicznej  zgodnej  z  formatem danych  „BLOZ 11-
znakowy” dla pakietu 15 i pakietu 6 ?
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  elektronicznej  wersji  faktury  w 
formacie  „BLOZ  11  znakowy”,  zgodnym  z użytkowanym  przez  Zamawiającego 
systemem informatycznym. Pakiet nr 6 został anulowany.

46. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15, pakiet 6 oraz zapisów umowy i SIWZ pkt. II podpunkt 11.3: 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  faktury  w  wersji  elektronicznej  w 
postaci pliku „pdf” ?
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SIWZ  cz.  II  pkt  11.3  –  ,,  do  każdej  
dostawy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę w wersji  drukowanej oraz w 
wersji  elektronicznej  zgodnej z formatem danych BLOZ – 11 znakowy''.  Pakiet nr  6 
został anulowany.

47. Pytanie  : Dotyczące zapisów SIWZ pkt. X podpunkt 2: Celem doprecyzowania zapisów 
SIWZ  prosimy  o  podanie  informacji  czy  do  składanej  oferty  przetargowej  ma  być 
załączony wzór umowy?
Uwaga formularz oferty zawiera zobowiązanie podpisania umowy na warunkach SIWZ
Odpowiedź:  Do  składanej  oferty  nie  ma  obowiązku  złożenia  podpisanego  wzoru 
projektu  umowy.  Wystarczy  akceptacja  (podpis  Wykonawcy,  pieczęć  i  data)  na 
formularzu ofertowym. Podpisanie formularza ofertowego świadczy o tym, że załączony 
do SIWZ wzór projektu umowy został zaakceptowany.

48. Pytanie  :Dotyczące zapisów paragraf  4  ustęp 2:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na 
obniżenie podanej wysokości kary do 100 zł ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

49. Pytanie:  Dot. pakiet nr 15 poz. 393 Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia (pułapki) 
pakowany jest w niepodzielne opakowania zbiorcze producenta, każde po 12 szt.,  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 48 szt. ?
Odpowiedź:Zgodnie z cz. II  ust.  8 SIWZ -   Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
na wyroby w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości wyrobu, niż określone 
w kolumnie  „Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  podania  wielkości 
opakowania  oferowanego  i  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w części XV SIWZ.

50. Pytanie:   Dot.  pakiet  1  poz.  40-41,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie 
setonów niejałowych w wymaganych rozmiarach jednak bez nitki radiacyjnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie setonów bez nitki radiacyjnej.

51. Pytanie:   Dot. pakiet 1 poz. 40-41, W przypadku braku zgody na powyższe zapytanie, czy 
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  setonów zgodnych  z  parametrami  SIWZ, 
jałowych pakowanych a1szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie setonów jałowych.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

52. Pytanie:   Dot. pakiet 2 poz. 51, Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o przedziale 
wagowym 8 -18kg?
Odpowiedź:Zamawiający w Pakiecie nr 2, poz. 51 dopuszcza pieluchy dla dzieci  
o przedziale wagowym 8 -18 kg.

53. Pytanie:   Dot. pakiet 2 poz. 49 - 51, Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie 
są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały 
świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia 
dla  zdrowia  człowieka  oraz  jest  przeznaczony  dla  dzieci?  Czy  Zamawiający  wymaga 
załączenia tego dokumentu do oferty ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.

54. Pytanie:   Dot. pakiet 2 poz. 49 - 51, Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, 
Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię 
użytkowników  w  postaci  Opinii  Instytutu  Matki  i  Dziecka?  Czy  Zamawiający  wymaga 
załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.

55. Pytanie:   Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy 
liczony  był  w  dniach  roboczych,  przy  czym  za  dni  robocze  będą  uważane  dni  od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, załącznik nr  6, § 2 ust. 2 i 3.

56. Pytanie:   Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego 
na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Ilość zużywanych a tym samym nabywanych materiałów jest ściśle związana 
z  liczbą  leczonych  pacjentów,  rodzajem  jednostek  chorobowych  i  stosowaną  terapią. 
Zamawiający  nie  ma  danych  do  zadeklarowania  procentowej  minimalnej  wielkości 
zamówienia.

57. Pytanie:   Czy w razie braku możliwości  lub istotnych trudności  w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź: Zagadnienie reguluje zapis SIWZ część II pkt 8.

58. Pytanie  :Dot.  pakietu nr 15. Czy Zamawiający dopuści wyłączenie z pakietu poz. nr 392 
oraz  393?  Wyłączenie  i  utworzenie  z  tych  pozycji  osobnego  pakietu  nie  będzie  miało 
wpływu  na  kompatybilność  i  jakość  zamawianych  artykułów  natomiast  zwiększy 
konkurencyjność ofert, co skutkować będzie obniżeniem oferowanych cen.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza poz. 392 i 393 z Pakietu nr 15.

59. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 6, Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli 
złożyć osobną ofertę tworząc osobny pakiet z pozycji 327, 329, 330, 331, 332, 333 ?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.
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60. Pytanie  :  Dot.   Pakietu  nr  6,  poz.  327,  Jednorazowa igła  iniekcyjna  kolonoskopowa do 
ostrzykiwania i  hemostazy,  kąt  ścięcia ostrza igły optymalny do tkanki  dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

61. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 6, poz. 330, Ustnik do gastroskopii, jednorazowy o średnicy otworu 
21x26mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

62. Pytanie  :Dot.  Pakietu nr  6,  poz.  331,  Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów 
giętkich, o średnicy włosia 5-7mm i 11mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

63. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 15, Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli 
złożyć osobną ofertę tworząc osobny pakiet z pozycji 391, 393, 394, 395, 396, 397?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela powyższych pozycji z Pakietu nr 15.

64. Pytanie  :  Dot.  Pakietu  nr  15,  poz.  391,  Jednorazowa igła  iniekcyjna kolonoskopowa do 
ostrzykiwania i  hemostazy,  kąt  ścięcia ostrza igły optymalny do tkanki  dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu nr 
15, poz. 391.

65. Pytanie  :  Dot.  Pakietu  nr  15,  poz.  394,  Ustnik  do  gastroskopii,  jednorazowy o  średnicy 
otworu 21x26mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu nr 
15, poz. 394.

66. Pytanie  : Dot. pakietu nr 15, poz. 395, Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów 
giętkich, o średnicy włosia 5-7mm i 11mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu nr 
15, poz. 395.

67. Pytanie  :  Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2, Czy Zamawiający może określić procent 
ewentualnego odstępstwa od umowy?
Odpowiedź:  Ilość  zużywanych  a  tym  samym  nabywanych  materiałów  jest  ściśle 
związana z liczbą leczonych pacjentów, rodzajem jednostek chorobowych i stosowaną 
terapią.  Zamawiający  nie  ma  danych  do  zadeklarowania  procentowej  minimalnej 
wielkości zamówienia.

68. Pytanie  : Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2 oraz 3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł na 50 zł oraz odpowiednio z 5% na 
1%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (załącznik nr 6 -projekt umowy  § 4 
ust. 2 oraz 3)
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69. Pytanie  :  Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  wobec 
Zamawiającego  nie  została  wszczęta  likwidacja  bądź  czy  Zamawiający  nie 
przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:  Wobec  Zamawiającego  nie  została  wszczęta  likwidacja  oraz  nie 
przekształca się w spółkę prawa handlowego.

70. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  6,  poz.  326  dopuści  proponowane 
rozwiązanie:  Igła  do ostrzykiwania,jednorazowego użytku,  śr.  ostrza igły  0,7mm, dł. 
ostrza  5mm,  dł.  narzędzia  160  cm,  osłonka  śr.  2,3mm,  mechanizm  długopisowy 
zapobiegający  niekontrolowanemu  wysuwaniu  i  chowaniu  się  ostrza,  obsługiwany 
jednym  kciukiem.  Osłonka  teflonowa  odporna  na  załamania,  u  wyjścia  ostrza 
wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.  W sterylnym opakowaniu igła 
oraz strzykawka.Pakowane po 5 szt.?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

71. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  6,  poz.  327  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.  ostrza igły 0,5mm, dł. 
ostrza 4, lub 6 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy 
zapobiegający  niekontrolowanemu  wysuwaniu  i  chowaniu  się  ostrza,  obsługiwany 
jednym  kciukiem.  Osłonka  teflonowa  odporna  na  załamania,  u  wyjścia  ostrza 
wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.  W sterylnym opakowaniu igła 
oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt.?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

72. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  6,  poz.  331  dopuści  proponowane 
rozwiązanie:  Zestaw  szczotek  czyszczących  jednorazowych  pakowanych  razem  w 
jedno opakowanie:  a)  Szczotka do czyszczenia  kanałów roboczych,  dwustronna,  dł 
230cm,  śr.  każdej  z  główek  7mm,  śr.  teflonowego  cewnika  1,8mm,  b)  Szczotka 
dwustronna  do  czyszczenia  gniazd  zaworów  ,  główki  o  śr.  5mm  oraz  12mm, 
szczoteczki zabezpieczone plastikową kulką bezpieczną dla kanałów?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

73. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  6,  poz.  332  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne,jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, 
z kolcem. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 160cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. 
Min.  śr.  kanału  roboczego  2,8mm,  możliwość  otwarcia  i  zamknięcia  kleszczy  bez 
względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami 
ułatwiającymi orientację?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

74. Pytanie  :Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz. 333 dopuści proponowane rozwiązanie: 
Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. 
osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min. śr. kanału 
roboczego 2,8mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień 
podgięcia  endoskopu,  końcówka  dystalna  cewnika  ze  znacznikami  ułatwiającymi 
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orientację?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

75. Pytanie  : Czy Zamawiający w celu zapewnienia uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 
6 pozycje 334, 335, 336 i utworzy z nich odrębny pakiet (np. 6a)?
Odpowiedź: Pakiet nr 6 został anulowany.

76. Pytanie  :   Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  15,  poz.  390  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.  ostrza igły 0,7mm, dł. 
ostrza  5mm,  dł.  narzędzia  160  cm,  osłonka  śr.  2,3  mm,  mechanizm  długopisowy 
zapobiegający  niekontrolowanemu  wysuwaniu  i  chowaniu  się  ostrza,  obsługiwany 
jednym  kciukiem.  Osłonka  teflonowa  odporna  na  załamania,  u  wyjścia  ostrza 
wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.  W sterylnym opakowaniu igła 
oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu 
nr 15, poz. 390.
Zgodnie z cz. II ust. 8 SIWZ -  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby w 
opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości wyrobu, niż określone w kolumnie 
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  podania  wielkości  opakowania 
oferowanego i przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zasadami określonymi w części 
XV SIWZ.

77. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  15,  poz.  391  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.  ostrza igły 0,5mm, dł. 
ostrza 4, lub 6 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy 
zapobiegający  niekontrolowanemu  wysuwaniu  i  chowaniu  się  ostrza,  obsługiwany 
jednym  kciukiem.  Osłonka  teflonowa  odporna  na  załamania,  u  wyjścia  ostrza 
wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła
oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu 
nr 15, poz. 391.
Zgodnie z cz. II ust. 8 SIWZ -  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyroby w 
opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości wyrobu, niż określone w kolumnie 
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  podania  wielkości  opakowania 
oferowanego i przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zasadami określonymi w części 
XV SIWZ.

78. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  15,  poz.  395  dopuści  proponowane 
rozwiązanie:  Zestaw  szczotek  czyszczących  jednorazowych  pakowanych  razem  w 
jedno opakowanie:  a)  Szczotka do czyszczenia  kanałów roboczych,  dwustronna,  dł 
230cm,  śr.  każdej  z  główek  7mm,  śr.  teflonowego  cewnika  1,8mm,  b)  Szczotka 
dwustronna  do  czyszczenia  gniazd  zaworów  ,  główki  o  śr.  5mm  oraz  12mm, 
szczoteczki zabezpieczone plastikową kulką bezpieczną dla kanałów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania dla 
Pakietu nr 15, poz. 395.
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79. Pytanie  :Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  15,  poz.  396  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, 
z kolcem. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 160cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. 
Min.  śr.  kanału  roboczego  2,8mm,  możliwość  otwarcia  i  zamknięcia  kleszczy  bez 
względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami 
ułatwiającymi orientację?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania dla 
Pakietu nr 15, poz. 396.

80. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  15,  poz.  397  dopuści  proponowane 
rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, 
z kolcem. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. 
Min.  śr.  kanału  roboczego  2,8mm,  możliwość  otwarcia  i  zamknięcia  kleszczy  bez 
względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami 
ułatwiającymi orientację?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania dla 
Pakietu nr 15, poz. 397.

81. Pytanie  : Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, poz. 398 dopuści olejek o pojemności 10 
ml i pozwoli zaoferować 5 opakowań, co da łącznie 50 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z cz. II ust. 8 SIWZ -  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
na wyroby w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości wyrobu, niż określone 
w kolumnie  „Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  podania  wielkości 
opakowania  oferowanego  i  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w części XV SIWZ.

82. Pytanie  : Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5, Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 
wystawienia  faktury w wersji  elektronicznej  zgodnej  z  formatem danych „  BLOZ 11 
znakowy”?  Wykonawca,  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  nie  ma 
obowiązku  wystawienia  faktury  w  wersji  elektronicznej  a  jedynie  fakturę  w  formie 
papierowej.
Odpowiedź:   Zamawiający  wymaga  dostarczenia  elektronicznej  wersji  faktury  w 
formacie  „BLOZ  11  znakowy”,  zgodnym  z użytkowanym  przez  Zamawiającego 
systemem informatycznym.

83. Pytanie  :  Dotyczy  SIWZ  punkt  XII,Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesunięcie 
godziny składania ofert do godziny 10:00?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Godzina otwarcia ofert 09:45.

25.08.2016r

84. Pytanie  :  Dotyczy  Pakietu  nr  9  lp.  364,365,366,367,  Czy  Zamawiający  wymaga 
schodkowego zakończenia cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  zaproponowanego  powyżej  rozwiązania  dla 
Pakietu nr 9, poz. 364-367.
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85. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne zestawy 
z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, zakładany metodą 
Seldingera,  cewnik  o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min,  przekrój 
„podwójne  D”,  końcówka  cewnika  (forma  zakończenia  cewnika  widoczna  na obrazku 
poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem 
tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, 
cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 
19, 23, 27, 31, 35, 43, 50cm – do wyboru przez Zamawiającego, co odpowiada długościom 
całkowitym 24, 28, 32, 36, 40, 48, 55cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła 
wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1mm,rozszerzacz 12 Fr 
i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull - apart) 16 Fr z 
podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 
nasadki iniekcyjne?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  zestawu  z  cewnikiem 
o rozmiarze 15,5 FR.

86. Pytanie  :  Dot.  Pakiet  12  poz.  381-385,  Czy Zamawiający  w miejsce  opisanych  rękawic 
dopuści do zaoferowania rękawice o poniższych parametrach:
Rękawice  diagnostyczne  bezpudrowe  nitrylowe,  mankiet  rolowany,  wytrzymałe  na 
rozciąganie, bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość minimum 240 mm, końce palców 
teksturowane, pokryte od zewnątrz polimerem, wewnętrznie chlorowane, grubość na palcu 
0.12 mm, grubość na dłoni 0.08 mm, grubość na mankiecie 0.06 mm, zarejestrowane jako 
wyrób  medyczny  i  środek  ochrony  osobistej  kat.  III,  badanie  na  przenikanie 
krwiopochodnych patogenów ASTM F1671, zgodne EN 455, EN 374 z wyłączeniem punktu 
5.3.2:„Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych ( z normatywnego
Załącznika A Listy Badanych Substancji  Chemicznych Normy En 374-1) na co najmniej 
drugim poziomie ochrony” przebadanych na 12 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-
3, w tym. na 8 substancji z załącznika A: 40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom.
50% kwas siarkowy >480min/6 poziom, 10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom 0,1% 
Fenol  >480min/6,  poziom  36%  Formaldehyd  >60min/3  poziom  5%  Bromek  etydyny 
>480min/6  poziom  50%  Glutaraldehyd  >480min/6  poziom  1,5%  Metanol  w  wodzie 
>480min/6 poziom 10% kwas octowy >60 min /  3  poziom 70% izopropanol  >10 min/1 
poziom 4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom, dopuszczone do kontaktu z żywnością, 
stosowny  piktogram  oznaczający  dopuszczenie  do  kontaktu  z  żywnością  naniesiony 
fabrycznie,  każde  opakowanie  oznaczone  nr  serii,  datą  produkcji,  datą  ważności  oraz 
wyraźnie widocznym rozmiarem. Rękawice dostępne w rozmiarach XS-XL.
Odpowiedź:   Zamawiający  nie  dopuszcza  zaproponowanego  powyżej  rozwiązania  dla 
Pakietu nr 12, poz. 381-385.

87. Pytanie  : Dot. § 5 ust. 2, Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany 
podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. (załącznik nr 6, projekt umowy § 5 ust. 
2).

88. Pytanie  : Dot. Pakietu 7, pozycja 347-355, Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z 
mankietem z bezbarwnym przewodem do napełniania mankietu?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Pakiet nr 7 został anulowany.
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89. Pytanie  : Dot. Pakietu 18, pozycja 412-420, Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z 
mankietem z bezbarwnym przewodem do napełniania mankietu?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18, poz. 412 – 420 rurkę intubacyjną z 
mankietem  z  bezbarwnym  przewodem  do  napełniania  mankietu.  Pozostałe  parametry 
zgodne z SIWZ.
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