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sygn. ZP/382-010/2017

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, szwów chirurgicznych oraz pasków testowych do glukometrów wraz z bezpłatnym 
użyczeniem  kompatybilnych  glukometrów  dla  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku 
Sp. z o.o.”,  ogłoszonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu  16.08.2017  pod  nr 
572324-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

17.08.2017 r.

1. Pytanie:   Pakiet nr 22: Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści do udziału w postępowaniu 
glukometry z szerokim zakresem pomiaru 20-600 mg/dl? Zakres ten jest  wystarczający 
do określenie  hipoglikemii  (poniżej  55mg/dl)  i  hiperglikemii.  Według Zaleceń PTD 2015: 
„Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca,  aby stężenie glukozy u osób chorych na 
cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie 
godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.”

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  glukometry  o  określonym  wyżej 
zakresie pomiaru.

18.08.2017 r.

2. Pytanie:   Pakiet  8:  Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  nitrylowych  rękawic 
diagnostycznych, pakowanych po 150 szt. w kartoniku (dla rozmiarów XS, S, M, L) oraz 
135 szt. (dla rozmiaru XL), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości; spełniające 
pozostałem wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie  z  zapisem SIWZ część II  pkt  9  Zamawiający dopuszcza złożenie 
oferty  na  wyroby  w  opakowaniach  zbiorczych  zawierających  inne  ilości  wyrobu,  niż 
określone  w kolumnie  „Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości 
opakowań zgodnie z zasadami określonymi w części XV SIWZ.

21.08.2017 r.

3. Pytanie:   Pakiet  21  poz.  277:  Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  histopatologiczny 
o pojemności 250ml?
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycji  pojemnik 
histopatologiczny 250 ml.  

4. Pytanie:   Pakiet  21  poz.  280:  Czy  Zamawiający  dopuści  pojemnik  histopatologiczny 
o pojemności 35ml?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  pojemnik  histopatologiczny 
o pojemności 35ml.

5. Pytanie:   Pakiet  9  poz.  354:  Czy  Zamawiający  w  celu  zwiększenia  konkurencyjności 
składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów o średnicy 8F?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycji  zestawu 
o średnicy 8F.

6. Pytanie:   Pakiet 11 poz. 358, 359: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności 
składanych  ofert  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  igieł  do  ostrzykiwania  z  długością 
wysunięcia igły 4mm lub 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  pozycjach  358  i  359  igły 
o długości wysunięcia 4mm lub 6 mm.

7. Pytanie:   Pakiet  nr  22:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  udziału  w  postępowaniu  płyny 
kontrolne których stabilność po otwarciu wynosi 3 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania płyny kontrolne, których stabilność 
po otwarciu wynosi 3 miesiące.

8. Pytanie:   Pakiet  nr  22:Jakiej  ilości  glukometrów  będzie  potrzebował  Zamawiający 
do realizacji zadania nr 22? 

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z pkt 1.2. cz. II SWIZ wymaga bezpłatnego użyczenia 
12 szt. glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, o parametrach określonych 
w załączniku nr 1a do SIWZ.

22.08.2017 r.

9. Pytanie:   Pakiet  16  ID  406,  407,  408:  Czy  zamawiający  dopuści  zaoferowanie  folii 
o grubości 0,048 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

10. Pytanie:   Pakiet 16 ID 406: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze 12 x 
22cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

11. Pytanie:   Pakiet 16 ID 407: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze 30 x 
27cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

12. Pytanie:   Pakiet 16 ID 408: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie folii w rozmiarze 45 x 
27cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

13. Pytanie:   Pakiet  20  ID  261:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  kompletów 
z wykończeniem pod szyją w kształcie V z biała lamówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
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14. Pytanie:   Pakiet 20 ID 259, 260, 269: Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 259, 260 i 269 z Pakietu nr 
20 i tworzy z niego osobny Pakiet nr 20A. Oferty dla Pakietu nr 20A mogą być składane 
na formularzu Pakietu nr 20 z adnotacją o wydzieleniu.

15. Pytanie:   Pakiet 20 ID 268: Zwracamy się z prośbą o podanie ilości czepków.

Odpowiedź: Zamawiający  precyzuje,  że  szacuje  zużycie  ilości  500  szt.  czepków, 
określonych w ww. pozycji.

16. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o potwierdzenie  czy  Zamawiający 
wymaga  aby  pojemniki  o  pojemności  od  250  ml  do  5600  ml  były  wyposażone 
w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe 
techniką  IML)  zawierającą  oznakowania  zgodne  z  wymogiem  określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny 
zgodności  wyrobów  medycznych  do  diagnostyki  in  vitro,  w  szczególności  etykietę 
z możliwością  opisu  danych  pacjenta  oraz  posiadające  oznaczenia  o  zagrożeniach 
chemicznych i biologicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt  11 cz.  II  SIWZ oferowane wyroby muszą posiadać aktualne 
deklaracje  zgodności  CE,  pozwolenia  lub  świadectwa  rejestracji.  Warunki  dostępności 
dokumentów precyzuje pkt 4.1. cz. VIII SIWZ.

17. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o potwierdzenie  czy  Zamawiający 
wymaga  podania  w  formularzu  cenowym  oraz  na  etykiecie  produktu  numeru 
identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji 
produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz 
procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt  11 cz.  II  SIWZ oferowane wyroby muszą posiadać aktualne 
deklaracje  zgodności  CE,  pozwolenia  lub  świadectwa  rejestracji.  Warunki  dostępności 
dokumentów precyzuje pkt 4.1. cz. VIII SIWZ.

18. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Z  uwagi  na  zaistniały  proceder  jednej  z  nowych  firm  oferującej 
pojemniki  na  próbki  histopatologiczne  bez  umieszczonych  oznaczeń  mających  na  celu 
identyfikację  wyrobu  medycznego  bądź  posiadające  je  w  formie  niezgodnej  z  aktem 
wykonawczym  ustawy  o  wyrobach  medycznych   z  dnia  20  maja  2010r.  zwracam  się 
z wnioskiem o rozszerzenie katalogu przedłożenia przez Wykonawców próbek dla pakietu 
nr 21 po jednej sztuce z najczęściej  używanych pojemności:  250 ml,  500 ml,  5 000 ml 
w celu  potwierdzenie  czy oferowane dostawy  potwierdzają  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt  11 cz.  II  SIWZ oferowane wyroby muszą posiadać aktualne 
deklaracje  zgodności  CE,  pozwolenia  lub  świadectwa  rejestracji.  Warunki  dostępności 
dokumentów precyzuje pkt 4.1. cz. VIII SIWZ.

19. Pytanie:   Pakiet nr 21 (pojemniki do badań histopatologicznych): Zwracamy się z wnioskiem 
o potwierdzenie  czy  Zamawiający  wymaga  podania  w  formularzu  cenowym  oraz 
na etykiecie produktu numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy 
służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań  zasadniczych  oraz  procedur  oceny  zgodności  wyrobów  medycznych 
do diagnostyki in vitro ?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt  11 cz.  II  SIWZ oferowane wyroby muszą posiadać aktualne 
deklaracje  zgodności  CE,  pozwolenia  lub  świadectwa  rejestracji.  Warunki  dostępności 
dokumentów precyzuje pkt 4.1. cz. VIII SIWZ.

20. Pytanie:   Pakiet nr 22, poz. 413 i 414, czy Zamawiający dopuszcza i wymaga spełniające 
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wszystkie wymogi podane w SIWZ paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej 
cechami:

a) funkcja Auto-coding;

b)  automatyczne  wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz 
z wyświetleniem odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym wypełnieniu 
paska na wyświetlaczu glukometru;

c) enzym oksydaza glukozy (GOD);

d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl;

e) czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra;

f)  zakres  hematokrytu  10-70%,  umożliwiający  wykonywanie  pomiarów  we  krwi 
włośniczkowej osób dorosłych i noworodków;

g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku;

h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu 
fiolki;

i) temperatura działania w zakresie 5-45 C;⁰
j)  paski  posiadające  wszelkie  dopuszczenia  i  certyfikaty  aktualnie  wymagane  zgodnie 
z polskim prawem?

Odpowiedź: zaproponowane  parametry  glukometrów  oraz  pasków  testowych 
do glukometrów  mieszczą  się  w  wymaganiach  zamawiającego  z  uwzględnieniem  już 
udzielonych odpowiedzi.

21. Pytanie:   Pakiet  nr  22,  poz.  413 i  414,  czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski 
testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków 
testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

22. Pytanie:   Pakiet nr 22, poz. 413 i 414,czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które 
zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. 
u niemowląt,  pacjentów  z  niewydolnością  serca  lub  generalnie  różnymi, 
niesprecyzowanymi zaburzeniami krążenia obwodowego?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  paski  testowe,  dla  których  instrukcja  określa 
przypadki, w których wyniki pomiarów mogą być nieprawidłowe.

23. Pytanie:   Pakiet nr 22, poz. 413 i 414,czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci 
wysokiej  jakości  pasków  testowych  do  glukometrów  charakteryzujących  się  opisanymi 
poniżej parametrami: 

a) funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b)  automatyczne  wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz 
z wyświetleniem odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym wypełnieniu 
paska na wyświetlaczu glukometru;

c) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD;

d) kapilara samozasysająca krew;

e) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku;

f) dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części 
paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru;
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g)  możliwość  wykorzystania  jednostkowego  opakowania  pasków  testowych  w  ciągu 
8 miesięcy;

h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników 
zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197;

i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C;

j)  paski  posiadające  wszelkie  dopuszczenia  i  certyfikaty  aktualnie  wymagane  zgodnie 
z polskim prawem.

Odpowiedź: zaproponowane  parametry  glukometrów  oraz  pasków  testowych 
do glukometrów spełniają wymagania zamawiającego.

24. Pytanie:   Pakiet nr 22, poz. 413 i 414, czy Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem 
hematokrytu 35-60%, których instrukcje nie zawierają ostrzeżeń o możliwości uzyskania 
nieprawidłowych wyników pomiaru  u  niemowląt,  kobiet  w ciąży i  dzieci  poniżej  6.  roku 
życia?

Odpowiedź: instrukcja  obsługi  oferowanych  pasków do  glukometrów powinna  zawierać 
niezbędne dane dotyczące ich eksploatacji.

25. Pytanie:   Pakiet  nr  22,  poz.  413  i  414,  czy  Zamawiający  dopuści  takie  paski  testowe 
do glukometrów, które w swoich zarejestrowanych i dostępnych w sprzedaży instrukcjach 
obsługi nie zawierają żadnych informacji na temat zakresu hematokrytu, przy którym paski 
testowe dają prawidłowe wyniki?

Odpowiedź: instrukcja  obsługi  oferowanych  pasków do  glukometrów powinna  zawierać 
niezbędne dane dotyczące ich eksploatacji.

26. Pytanie:   Pakiet  nr  22  pozycja  413  i  414,  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  kapilara 
zasysająca  znajdowała  się  na  szczycie  paska  testowego  co  ogranicza  kontakt  krwi  z 
aparatem  i  nie  wpływa  na  zanieczyszczenie  aparatu  co  za  tym  idzie  nie  wpływa  na 
wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej 
następowała poprzez zassanie do czołowej części paska; opisane w pytaniu rozwiązanie 
spełnia wymogi Zamawiającego.

27. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, informujemy , że norma ISO 15197:2013 wygasła z 
dniem 30 czerwca 2017r. Od 1 lipca 2017r obowiązuje  norma EN ISO 15197:2015 .Czy w 
związku z powyższym Zamawiający wymaga paski testowe ,glukometr i płyny kontrolne , 
które  spełniają  normę  EN  ISO  15197:  2015  wraz  z  obowiązującym  dla  tej  normy 
hematokrytem, w pełnym zakresie normy EN ISO 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   
wraz z  załącznikiem A, której  to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję i powtarzalność pomiarów ?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga zaoferowania  systemu spełniającego  warunki  normy 
PN-EN ISO 15197:2010 lub normy ją zastępującej.  Normy PN-EN ISO 15197:2015-10 i 
PN-EN ISO 15197:2015-10 spełniają te kryteria.

28. Pytanie:   Pakiet  nr  22  pozycja  413  i  414,  czy  Zamawiający   wymaga  dostarczenia 
CERTYFIKATU  EN  ISO  15197:  2015  w  oryginale  poświadczonym  przez  jednostkę 
notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO (lista jednostek upoważnionych do wystawiania 
certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej)?

Odpowiedź: zamawiający  nie  wymaga  dostarczenia  wyszczególnionego  w  pytaniu 
dokumentu.

29. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, czy Szpital wymaga paski testowe podlegające 
refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12  maja 2011 o refundacji 
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leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz  wyrobów 
medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

30. Pytanie:   Pakiet  nr  22  pozycja  413  i  414,  czy  Zamawiający  wymaga  paski  testowe 
współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska testowego po pomiarze 
(funkcja  ta  daje  dodatkowe  podniesienia  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  -  po  badaniu 
pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  urządzeń  wyposażonych  w  bezkontaktowy  system 
usuwania zużytych pasków, opisane w pytaniu rozwiązanie spełnia to wymaganie.

31. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, czy Zamawiający wymaga pasków z enzymem 
GDH-FAD  uzyskanym  z  e-coli  co  zapewnia  najwyższa  aktywność  katalityczna 
ze wszystkich dostępnych enzymów?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

32. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, czy Zamawiający wymaga aby paski testowe były 
zgodnie z instrukcją obsługi przechowywane w zakresie temperatury przechowania min 4 – 
min. 40 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

33. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, czy Zamawiający wymaga aby do postępowania 
przystępowały tylko  hurtownie,  które to reprezentują  WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego 
a nie DYTRYBUTORA?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

34. Pytanie:   Pakiet nr 22 pozycja 413 i 414, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w przetargu glukometru, którego zakres pomiaru wynosi 20-600 mg/dl.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania glukometry o określonym w pytaniu 
zakresie pomiarowym.

35. Pytanie:   Pakiet  nr  22  pozycja  413  i  414,  czy  Zamawiający  wymaga  paski  testowe 
do pomiaru  glukozy  we  krwi  włośniczkowej  i  krwi  żylnej,  których  termin  przydatności 
do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosi minimum 6 miesięcy ?

Odpowiedź: określone  w  pytaniu  parametry  pasków  testowych  spełniają  wymagania 
Zamawiającego.

24.08.2017 r.

36. Pytanie:   Pakiet 1 poz. 306: Czy Zamawiający wymaga gazy 17 – nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. poz. nie wymaga gazy 17 – nitkowej.

37. Pytanie:   Pakiet 1 poz. 306: Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylizowanych w parze 
wodnej i na potwierdzenie tego wymogu będzie żądał załączenia do oferty raportu walidacji 
procesu sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów sterylizowanych w parze wodnej, nie wymaga 
załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji.

38. Pytanie:   Pakiet 1 poz. 306: Czy Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie 
II A regule 7? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II A regule 7.
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39. Pytanie:   Pakiet 2 poz. 311-313: 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.

40. Pytanie:   Pakiet  10  poz.  357:  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  fartucha 
chirurgicznego  przeznaczonego  do  użytkowania  na  bloku  operacyjnym,  wykonanego 
z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795 (w celu potwierdzenia załączenie karty danych 
technicznych) o gram. 35 g/m2 oraz wzmocnieniami o gram. 40 g/m2, złożonego metodą 
book-folded  z  widocznym  rozmiarem,  posiadającego  troki  łączone  kartonikiem 
umożliwiającym  aseptyczne  zawiązywanie  fartucha,  wyposażonego  w  szwy  wykonane 
metodą ultradźwiękową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ww rozwiązanie.

41. Pytanie:   Pakiet 10 poz. 357: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M, L, XL, XXL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy w rozmiarze M, 
L, XL, XXL.

42. Pytanie:   Pakiet 13 poz. 369: Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze 
M i L? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania majtek w rozm. XL bądź XXL.

43. Pytanie:   Pakiet  20  poz.  258:  Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  posiadający  rękaw 
zakończony gumką o gramaturze 17g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  fartuch  posiadający  rękaw 
zakończony gumką o gramaturze 17g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

44. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  261:  Czy Zamawiający dopuści  komplety z włókniny typu SMS 
z wykończeniem przy szyi w kształcie litery „V”? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  komplety  z  włókniny  typu  SMS 
z wykończeniem przy szyi w kształcie litery „V”, pozostałe parametry bez zmian.

45. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  262:  Czy Zamawiający dopuści  fartuchy z  włókniny  typu  SMS 
ze wzmocnieniami w części  przedniej  i  na rękawach o gram. 40g/m2, zapięcie na rzep 
nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki) i 2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 115 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy z włókniny typu 
SMS  ze wzmocnieniami  w  części  przedniej  i  na  rękawach  o  gram.  40g/m2,  zapięcie 
na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki)  i  2 x 7 cm (haczyki)  oraz długości 115 cm, 
pozostałe parametry bez zmian.

46. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  263:  Czy Zamawiający dopuści  fartuchy z  włókniny  typu  SMS 
ze wzmocnieniami w części  przedniej  i  na rękawach o gram. 40g/m2, zapięcie na rzep 
nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki) i 2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 125 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy z włókniny typu 
SMS  ze wzmocnieniami  w  części  przedniej  i  na  rękawach  o  gram.  40g/m2,  zapięcie 
na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki)  i  2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 125 cm, 
pozostałe parametry bez zmian.

47. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  264:  Czy Zamawiający dopuści  fartuchy z  włókniny  typu  SMS 
ze wzmocnieniami w części  przedniej  i  na rękawach o gram. 40g/m2, zapięcie na rzep 
nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki) i 2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 140 cm? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy z włókniny typu 
SMS ze wzmocnieniami w części przedniej  i  na rękawach o gram. 40g/m2, zapięcie na 
rzep  nie  mniejsze  niż  2  x  5  cm (pętelki)  i  2  x  7  cm (haczyki)  oraz  długości  140  cm, 
pozostałe parametry bez zmian.

48. Pytanie:   Pakiet 20 poz. 265: Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu, zapięcie 
na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki) i 2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 115 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy z włókniny typu, 
zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki)  i  2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 
115 cm,  pozostałe parametry bez zmian.

49. Pytanie:   Pakiet 20 poz. 266: Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu, zapięcie 
na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki) i 2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 125 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. fartuchy z włókniny typu, 
zapięcie na rzep nie mniejsze niż 2 x 5 cm (pętelki)  i  2 x 7 cm (haczyki) oraz długości 
125 cm, pozostałe parametry bez zmian.

50. Pytanie:   Pakiet  20  poz.  267:  Czy  Zamawiający  dopuści  czepek  w  kolorze  niebieskim 
o gram. 17 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  poz.  czepki  w  kolorze 
niebieskim o gram. 17 g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

51. Pytanie:  Pakiet  20  poz.  268:  Czy  Zamawiający  dopuści  czepek  w  kolorze  niebieskim 
o gram. 17 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  poz.  czepki  w  kolorze 
niebieskim o gram. 17 g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

52. Pytanie:   Pakiet  20  poz.  270-271:  Czy  Zamawiający  dopuści  maseczki  w  kolorze 
niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  poz.  maski  chirurgiczne 
w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian.

53. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  270-271:  Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu,  aby maseczki 
spełniały parametr ciśnienia różnicowego 29,4 Pa/cm2? ˂
Odpowiedź: Zamawiający  odstępuje  od  wymogu,  aby  maseczki  w  ww.  poz.  spełniały 
parametr ciśnienia różnicowego 29,4 Pa/cm2, pozostałe parametry bez zmian.˂

54. Pytanie:   Pakiet 20 poz. 272-274: Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny typu SMS 
z wykończeniem przy szyi w kształcie litery „V”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. komplety z włókniny typu 
SMS z wykończeniem przy szyi w kształcie litery „V”, pozostałe parametry bez zmian.

55. Pytanie:   Pakiet 28 poz. S65: Czy Zamawiający dopuści taśmy wykonane z polipropylenu 
stabilizowanego termicznie? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  poz.  taśmy  wykonane 
z polipropylenu stabilizowanego termicznie.

56. Pytanie:   Projektu  umowy:  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 wyraża zgodę,  aby zapisać,  że  termin  dostawy w rozumieniu 
umowy liczony jest w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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57. Pytanie:   Projektu umowy: 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.  Natomiast  co  do  użyczenia  glukometrów  to  Zamawiający  wymaga 
12 szt. glukometrów kompatybilnych z paskami, o parametrach określonych w załączniku 
nr 1a do SIWZ.

58. Pytanie:   Projektu  umowy:  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.

59. Pytanie:   Projektu umowy:  Czy Zamawiający zgadza się zapisać  możliwość zmiany cen 
brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych 
cen netto?

Odpowiedź: Analogiczny zapis  istnieje  w załączniku  nr  6  do SIWZ – projekt  umowy – 
§ 5 pkt 2.

60. Pytanie:   Formularz  ofertowy:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  uzna 
za wystarczające  załączenie  w  formularzu  ofertowym  tylko  tych  pakietów,  na  które 
Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna za wystarczające załączenie w formularzu 
ofertowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, w formularzu ofertowym 
należy wypełnić tyle pozycji, aby zawrzeć w nim wszystkie oferowane przez Wykonawcę 
pakiety.

61. Pytanie:   Wzór  umowy  §  3  ust.  5:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  dostarczenie  faktury 
elektronicznej  w formacie  innym  niż  „Bloz  11  znakowy”,  jak  również,  czy  formaty 
„DATAFARM”, „MALICKI” można uznać za rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SIWZ.  System  informatyczny  użytkowany 
przez  Zamawiającego  obsługuje  obecnie  tylko  format  elektroniczny  faktur  „BLOZ  11 
znakowy” ze specyfikacją techniczną niniejszego programu „kt0 i kt1, bloz tekstowy”.

62. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

63. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
o grubości na palcu 0,1 ± 0,02 mm, na dłoni 0,07 ± 0,01 mm, mankiet 0,06 ± 0,01 mm 
posiadających AQL ≤ 1,5, pakowanych po 150 szt. (op. XL po 135 szt.) z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

64. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
w kolorze niebiesko-fioletowym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycjach rękawice w kolorze 
niebiesko-fioletowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

65. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
posiadających AQL < 1,5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.
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66. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
o grubości na palcu 0,11-0,13mm, na dłoni 0,06-0,07 mm, mankiet 0,05-0,06 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

67. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic 
pakowanych po max. 200 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

68. Pytanie:   Pakiet  nr  18  poz.  96-100:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  skalpeli 
bezpiecznych, jałowych z plastikową rączką, z możliwością zabezpieczenia i ponownego 
wysunięcia  ostrza,  możliwość  całkowitego  zablokowania  wysunięcia  do  utylizacji. 
Wyposażone  w  ostrza  ze  stali  nierdzewnej.  Nazwa  producenta  oraz  numer  ostrza 
wygrawerowane na ostrzu. Skalpele zamknięte w pojedynczych, sterylnych opakowaniach 
w rozmiarach 10, 11, 15, 20, 23.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycjach  skalpeli 
bezpiecznych, jałowych z plastikową rączką, z możliwością zabezpieczenia i ponownego 
wysunięcia  ostrza,  z możliwością  całkowitego  zablokowania  wysunięcia  do  utylizacji, 
wyposażonych w ostrza ze stali  nierdzewnej, z nazwą producenta oraz numerem ostrza 
wygrawerowanym  na  ostrzu,  zamknięte  w  pojedynczych,  sterylnych  opakowaniach 
w rozmiarach 10, 11, 15, 20, 23, pozostałe parametry bez zmian.

69. Pytanie:   Pakiet  nr  23  poz.  415-419:  Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie, 
czy wymaga aby maski do resuscytatora mają być kompatybilne ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycjach nie wymaga, aby maski do resuscytatora były 
kompatybilne ze środowiskiem MRI.

70. Pytanie:   Pakiet  nr  25  poz.  421-422:  Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy 
wymaga  aby  maski  tlenowe  z  nebulizatorem posiadały  przeciętną  średnicę  cząsteczek 
aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm) oraz frakcje respirabilną (cząsteczki <5 µm) – 
79,7% (+/- 1,%)?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

71. Pytanie:   Pakiet nr 8 poz. 349-353: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu norm: ISO 11193-
1 oraz ISO 16604?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

72. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  teksturowane 
wyłącznie na końcach palców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

73. Pytanie:   Pakiet  nr  8  poz.  349-353:  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  w  kolorze 
niebieskim,  chlorowane od wewnątrz,  polimerowane od strony roboczej,  o  grubościach: 
palec 0,08mm +/-0,02 oraz mankiet 0,06mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

74. Pytanie:   Pakiet nr 8 poz. 352: Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a180 szt. 
z przeliczeniem ilości na 34 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.
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75. Pytanie:   Pakiet nr 10 poz. 357: Czy Zamawiający dopuści fartuch nieprzemakalny na całej 
powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycji  fartuch 
nieprzemakalny na całej powierzchni.

76. Pytanie:   Pakiet  nr  13  poz.  369:  Czy  Zamawiający  dopuści  majtki  w  rozmiarze 
uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycji majtki w rozmiarze 
uniwersalnym.

77. Pytanie:   Pakiet  nr  14  poz.  370-373:  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  intubacyjne 
niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

78. Pytanie:   Pakiet nr 14 poz. 374-379: Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe typu 
Guedel wykonane z PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycji rurki ustno-gardłowe 
typu Guedel wykonane z PE.

79. Pytanie:   Pakiet  nr  14  poz.  380-388:  Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  intubacyjne 
z mankietem, z 2 znacznikami głębokości w postaci dwóch kresek?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycji  rurki  intubacyjne 
z mankietem, z 2 znacznikami głębokości w postaci dwóch kresek.

80. Pytanie:   Pakiet nr 14, poz. 389-393: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone, 
z mankietem niesilikonowane, z 2 znacznikami głębokości w postaci dwóch kresek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

81. Pytanie:   Pakiet  nr  15 poz. 394:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 op. 
a50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

82. Pytanie:   Pakiet  nr  15  poz.  395-397:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie 
plastra  opatrunkowego  z  wkładem  chłonnym  o  składzie:  20%  poliester,  80%  włókna 
naturalne?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  pozycji  plastra 
opatrunkowego z wkładem chłonnym o składzie: 20% poliester, 80% włókna naturalne.

83. Pytanie:   Pakiet  nr  15 poz. 395:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 op. 
a50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

84. Pytanie:   Pakiet nr 15 poz. 396-397: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 op. 
a30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

85. Pytanie:   Pakiet nr 15 poz. 398: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra 
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w rozmiarze 6x7cm lub 10x12cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww poz. zaproponowane rozmiary 
plastrów.

86. Pytanie:   Pakiet nr 15 poz. 399: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra 
w rozmiarze 6x8cm z przeliczeniem zamawianej ilości na 2 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycji plastry w rozmiarze 
6x8cm.  Zamawiający  zgodnie  z  zapisem SIWZ część  II  pkt  9,  dopuszcza  opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

87. Pytanie:   Pakiet nr 15 poz. 400: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra 
w rozmiarze 10x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww.  poz.  plastry  w rozmiarze 
10x15cm.

88. Pytanie:   Pakiet nr 15 poz. 401: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca 
w rozmiarze 6mmx75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. poz. przylepce w rozmiarze 
6mmx75mm.

89. Pytanie:   Pakiet  nr  18  poz.  96-100:  Czy  Zamawiający  dopuści  bezpieczne  skalpele 
w nieprzezroczystej obudowie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

90. Pytanie:   Pakiet  nr  18 poz.  96-100:  Zwracamy się  z  prośbą o odstąpienie  od wymogu, 
aby aktywacja blokady sygnalizowana była akustycznie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

91. Pytanie:   Pakiet  nr  18  poz.  96-100:  Czy  Zamawiający  dopuści  bezpieczne  skalpele 
pakowane a25 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

92. Pytanie:   Pakiet  nr  19 poz.  172:  Czy Zamawiający dopuści  elektrody pakowane a2 szt., 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II pkt 9, dopuszcza opakowania 
zbiorcze  o  innej  zawartości  niż  sugerowane  z  przeliczeniem  ilości  opakowań  zgodnie 
z opisem zawartym w SIWZ część XV pkt 8.

25.08.2017 r.

93. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Prosimy zamawiającego  o  dopuszczenie  w poz.  278  pojemnika 
o pojemności 366 ml.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  pojemniki 
o pojemnościach 366 ml.

94. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Prosimy zamawiającego  o  dopuszczenie  w poz.  278  pojemnika 
o pojemności 200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  pojemniki 
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o pojemności 200 ml.

95. Pytanie:  Pakiet  nr  21:  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  potwierdzenie,  czy  Zamawiający 
wymaga  podania  w  formularzu  cenowym  oraz  na  przytwierdzonej  na  stałe  etykiecie 
produktu, pełnego numeru katalogowego. Brak numeru katalogowego uniemożliwia pełną 
identyfikację wyrobu medycznego, jakim są pojemniki histopatologiczne, co jest niezgodne 
Ustawą o Wyrobach medycznych oraz naraża Użytkownika na potencjalne ryzyko braku 
możliwości  weryfikacji  wyrobu  w  całym  łańcuchu  dostaw.  Taka  sytuacja  utrudnia 
postępowanie w przypadku potencjalnej reklamacji, zgłoszenia incydentu medycznego czy 
procedury odbioru  i  wydania  towaru z magazynu.  Zatem prosimy o  potwierdzenie,  czy 
Zamawiający wymaga, aby pojemniki histopatologiczne  posiadały na przytwierdzonej do 
niego etykiecie pełny numer katalogowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza podanie w formularzu cenowym oraz 
na przytwierdzonej  na stałe etykiecie produktu,  pełnego numeru katalogowego.  Zgodnie 
z pkt 11 cz. II SIWZ oferowane wyroby muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności CE, 
pozwolenia lub świadectwa rejestracji. Warunki dostępności dokumentów precyzuje pkt 4.1. 
cz. VIII SIWZ.

96. Pytanie:   Pakiet  nr  21:  Ze  względu  na  charakter  chemiczny  standardowo  stosowanych 
utrwalaczy  (formalina)  prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie  wymogu  posiadania 
piktogramów  i  oznaczeń  na  wszystkich  pojemnikach  do  transportu  materiału 
histopatologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający  stawia  takiego  wymagania,  jednak  dopuszcza  posiadanie 
piktogramów  i oznaczeń  na wszystkich  pojemnikach  do  transportu  materiału 
histopatologicznego.

97. Pytanie:   Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego 
czy  przewiduje  taką  możliwość,  aby  po  podpisaniu  umowy  zobowiązał  się 
do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego -  orientacyjnego w okresie 
kwartalnym/miesięcznym  harmonogramu  oczekiwanych  dostaw/zamówień?  Pozwoli 
to Wykonawcy  w  odpowiednim  czasie  zarezerwować  wymagany  dostawą  towar  dla 
Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. 

98. Pytanie:   Czy  Zamawiający  może  zagwarantować  realizację  przedmiotu  zamówienia 
na poziomie  nie  mniejszym  niż  80%  ilości  wyszczególnionych  w  ofercie?  Pozytywna 
odpowiedź  na  powyższe  pytanie  ma  istotne  znaczenie  dla  odpowiedniej  kalkulacji 
oferowanej  ceny.  Zgodnie  z  poglądem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wyrażonym  m.in. 
w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  wynika  obowiązek  dokładnego  określenia  przez  zamawiającego  ilości 
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli 
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 
7 maja  2014  r.  KIO  809/14  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  „nie  można 
zaakceptować postanowień  umowy dających  zamawiającemu całkowitą,  nieograniczoną 
pod  względem  ilościowym  i  pozostającą  poza  wszelką  kontrolą  dowolność  w  podjęciu 
decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

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. W załączniku nr 1 do SIWZ podane zostało przewidywane zużycie wyrobów w 
okresie  objętym zamówieniem,  podane wartości  mogą ulec  zmianie  w trakcie  realizacji 
zamówienia  z  powodu  zwiększenia  lub  zmniejszenia  ilości  wykonywanych  usług 
medycznych, bądź zmian w zakresie rodzajów świadczonych usług medycznych, których 
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na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć.

99. Pytanie:   Projekt umowy: Ze względu na fakt, iż twórca formatu BLOZ 11 nie obsługuje już 
tego  formatu,  prosimy  na  wyrażenie  zgody  na  odejście  od  przedstawionego  wymogu. 
Ponadto informujemy, iż zmiana ta nie spowoduje technicznego ograniczenia wymaganego 
przez  Państwa  eksportu  danych,  ponieważ  po  wprowadzeniu  przez  Państwa  faktury 
do systemu standardowymi sposobami, nadal posiadacie Państwo możliwość zarządzania 
danymi  po  swojej  stronie,  w  tym  eksport  ich  do  jednostek  zewnętrznych.  W  związku 
z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SIWZ.  System  informatyczny  użytkowany 
przez  Zamawiającego  obsługuje  obecnie  tylko  format  elektroniczny  faktur  „BLOZ  11 
znakowy”  ze specyfikacją  techniczną  niniejszego  programu  „kt0  i  kt1,  bloz  tekstowy”. 
Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje rozbudowy systemu.

100. Pytanie:   SIWZ:  Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  modyfikację 
formularza cenowego poprzez dodanie, „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. 
Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt 
jest  oferowany  przez  Wykonawcę,  a  tym  samym  pozwala  Zamawiającemu 
na egzekwowanie  właściwego  wykonywania  umowy  przez  Wykonawców  –  daje 
Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie 
zastąpiony zamiennikiem o gorszej,  jakości,  jak  i  pozwoli  już  na etapie  badania  oferty 
stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ, jednakże dopuszcza 
dodanie  przez  Wykonawców,  w   tabeli  ofertowej,  kolumny  z  numerem  katalogowym 
oferowanego  asortymentu,  jak  również  numer  katalogowy  może  zostać  też  wpisany 
w kolumnie Nazwa/producent wyrobu oferowanego.

101. Pytanie:   Pakiet  nr  22:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  paski 
o następujących parametrach:

PARAMETRY
PASKI TESTOWE

METODA POMIARUENZYM biosensoryczna

ENZYM dehydrogenaza glukozy

WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl

TYP KRWI  włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa

JEDNOSTA MIARY mg/dl

ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl

CZAS POMIARU 5 sek

ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 %

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości 
próbki

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie

PAKOWANIE PASKÓW pojedynczo, po 100 pasków w opakowaniu 
zbiorczym

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 4-30 stopni

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

15-40 stopni
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013 wskazana norma nie dotyczy pasków  do stosowania 
szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY

GLUKOMETR

PROCEDURA TESTOWA amperometria

KALIBRACJA osocze

TECHNIKA KALIBRACJI 
w celu zwiększenia dokładności pomiaru

mechaniczna (pasek kalibrujący)

WYŚWIETLACZ cyfry 1,9 CM

PAMIĘĆ 1000 wyników

ZASILANIE 2 baterie CR 2032

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek.

WAGA 33-37 gramów

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA od -20 do 60 stopni

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

10-50 stopni

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013 Wskazana norma nie dotyczy pasków  do 
stosowania szpitalnego

Brak automatycznego wyrzutu paska Paski pakowane pojedynczo umożliwiają 
usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  dotychczasowe  zapisy  SWIZ  z  uwzględnieniem 
wcześniej udzielonych odpowiedzi.

102. Pytanie:   Pakiet  nr  22:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  oferowane  płyny 
kontrolne były na 2 poziomach (wysokim i niskim)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

103. Pytanie:   Pakiet nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności płynów 
kontrolnych wynosił 90 dni?

Odpowiedź: Zgodnie  z  wcześniej  udzieloną  odpowiedzią  Zamawiający  dopuszcza 
do zaoferowania płyny kontrolne z terminem ważności 90 dni.

104. Pytanie:   Prosimy Zamawiającego  o  podanie  liczby glukometrów,  które  mają  być 
dostarczone w okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z pkt 1.2. cz. II SWIZ wymaga bezpłatnego użyczenia 
12 szt. glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, o parametrach określonych 
w załączniku nr 1a do SIWZ.
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