
    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

sygn. ZP/382-08/2017

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 03.07.2017 pod nr 543271-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

07.07.2017 r.

1. Pytanie:   Pakiet  31  poz.  1:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektrodę 
uniwersalną  dla  dzieci  i  dorosłych,  dzieloną  na  dwie  części  z  pasem  okalającym 
umożliwiającym niekierunkową aplikację, samoprzylepną, pakowaną po 5szt, z załączoną 
naklejką do dokumentacji medycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ww rozwiązanie.

10.07.2017 r.

2. Pytanie:   Pakiet  2  poz.  24:  Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  opaski  elastycznej 
o wydłużeniu pod obciążeniem nie mniej niż 160% w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  w  ww  pozycji  wymaga  opaski  elastycznej  o  rozciągliwości 
minimalnej 130%, a maksymalnej 300%.

3. Pytanie:   Pakiet  2  poz.  24:  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  elastyczną  z  zapinką, 
rozciągliwości 130-300%, 12cmx5m pakowana w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w ww pozycji  opaski elastycznej tkanej 
z 1 zapinką, rozciągliwość 130-300%, 12cm x 5m pakowana w kartonik lub w folie.

4. Pytanie:   Pakiet 3 poz. 25-31: Czy Zamawiający dopuści produkty sterylizowane tlenkiem 
etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  produkty 
sterylizowane tlenkiem etylenu.

5. Pytanie:   Pakiet 3 poz. 25-31: Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do osobnego pakietu? 
Pozwoli to na złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wyłączenie  pozycji  25-31  z  Pakietu  nr  3 
i tworzy  z niego  osobny  Pakiet  nr  3A.  Oferty  dla  Pakietu  nr  3A mogą  być  składane 
na formularzu Pakietu nr 3 z adnotacją o wydzieleniu.
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6. Pytanie:   Pakiet  9  poz.  91-95:  Czy  Zamawiający  dopuści  Sterylne  ostrza  chirurgiczne 
ze stali  węglowej  jednorazowego  użytku  z  wygrawerowanym  rozmiarem,  pakowane 
pojedynczo  w  folię  aluminiową  z  identyfikacją  rozmiarową  oraz  zbiorcze  opakowanie 
zawierające 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww pozycji zaproponowane rozwiązanie.

7. Pytanie:   Pakiet 9 poz. 91-95: Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni ostrzy bez nazwy 
producenta na ostrzu. Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiającego  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  ostrzy 
bez nazwy producenta na ostrzu.

8. Pytanie:   Pakiet  9  poz.  91-95:  Prosimy  o  stworzenie  z  poz.  91-95  osobnego  pakietu 
na ostrza. Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wyłączenie  pozycji  91-95  z  Pakietu  nr  9 
i tworzy  z niego  osobny  Pakiet  nr  9A.  Oferty  dla  Pakietu  nr  9A mogą  być  składane 
na formularzu Pakietu nr 9 z adnotacją o wydzieleniu.

9. Pytanie:   Pakiet 12 poz. 122: Czy Zamawiający dopuści TS o składzie: osłonka igły biorczej 
z podłużnymi  żebrami  ułatwiającymi  zdejmowanie,  wykonana  z  PE,  igła  biorcza 
dwukanałowa,  uniemożliwiająca  wypływ  płynu  z  miejsca  połączenia,  łatwe  połączenie 
nawet  do  małych  pojemników  miękkich,  hydrofobowy  filtr  powietrza,  zatyczka  filtra 
hydrofobowego,  typ  on/off  w  kolorze czerwonym,   komora kroplowa 20 kropli  =  1ml  ± 
0,1ml;długość  komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort  podłączenia 
przyrządu;  wolna  od  PCV;  pojemność  18ml,  filtr  krwi  o  wielkości  oczek  200  μm 
i powierzchni  filtracyjnej  14,2cm2,  zaciskacz  rolkowy,   z  miejscem  na  dren  dla 
bezpieczeñstwa  po  użyciu;  regulacja  min.  15  mm,  dren  medyczny  o długości  150  cm, 
wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika 
luer-lock.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
rozwiązania.

10. Pytanie:   Pakiet  12  poz.  124:  Czy  Zamawiający  dopuści  IS  bez  ftalanów,  jałowy, 
niepirogenny,  nietokstyczny,  grawitacyjny,  z  ostra  igłą  biorcza  czterokanałową  - 
odpowietrznik  z  filtrem przeciwbakteryjnym zamykany  niebieską  klapką  -  przezroczysta 
komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - 
opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
rozwiązania.

11. Pytanie:   Pakiet  12  poz.  124:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  IS  z  komorą 
kroplową wykonaną z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  IS  z  komorą 
kroplową wykonaną z PVC.

12. Pytanie:   Pakiet 14 poz. 167: Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 
1000 ml  z dwoma otworami bocznymi, bez kanki?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zestawu 
do lewatywy o pojemności 1000 ml  z dwoma otworami bocznymi, bez kanki.

13. Pytanie:   Pakiet  14,  ID  167  –  Czy Zamawiający  dopuści  worek  do  lewatywy  z  jednym 
otworem bocznym spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania worka do lewatywy z jednym 
otworem bocznym.
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14. Pytanie:   Pakiet  15,  ID  172  –  Czy  Zamawiający  dopuści  elektrodę  pakowaną  a’2szt. 
(komplet – prawa i lewa) spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza   do  zaoferowania  elektrodę  pakowaną  a’2szt. 
(komplet – prawa i lewa) spełniającą pozostałe parametry.

15. Pytanie:   Pakiet 15, ID 175 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne elektrody pakowane 
a’30szt. spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaproponowane rozwiązanie,  pozostałe  parametry 
bez  zmian,  z  uwzględnieniem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w części XV SIWZ.

16. Pytanie:   Pakiet 15, ID 175 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne elektrody pakowane 
a’50szt. spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaproponowane rozwiązanie,  pozostałe  parametry 
bez  zmian,  z  uwzględnieniem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w części XV SIWZ.

17. Pytanie:   Pakiet 26, ID 277 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny 250ml?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  pojemnika 
histopatologicznego o poj. 250 ml.

18. Pytanie:   Pakiet 26, ID 280 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny 35ml?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  pojemnik 
histopatologiczny o poj. 35 ml.

19. Pytanie:   Pakiet  3  poz.  25-31:  Czy  Zamawiający  wyłączy  wyżej  wymienione  pozycje 
i utworzy  z  nich  odrębny  pakiet?  Pozytywna  odpowiedz  na  powyższe  pytanie  pozwoli 
naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wyłączenie  pozycji  25-31  z  Pakietu  nr  3 
i tworzy  z niego  osobny  Pakiet  nr  3A.  Oferty  dla  Pakietu  nr  3A mogą  być  składane 
na formularzu Pakietu nr 3 z adnotacją o wydzieleniu.

20. Pytanie:   Pakiet 4 poz. 38: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej będącej 
wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  zaoferowania  ligniny  bielonej  będącej  wyrobem 
medycznym.

21. Pytanie:   Pakiet  16  poz.  179-182:  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  opasek 
gipsowych nawiniętych na plastikowy perforowany trzpień, który ułatwia namakanie opaski 
oraz nie ulega odkształceniu w trakcie odciskania?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu.

22. Pytanie:   Pakiet 16 poz. 183-184: Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane A’12 sztuk 
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  podkładów  podgipsowych 
pakowanych a’12 szt.

23. Pytanie:   Projekt  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 podtrzymuje zapis SIWZ - § 2 ust. 3 załącznika nr 6.
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24. Pytanie:   Projekt 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.

25. Pytanie:   Projekt  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.

26. Pytanie:   Projekt  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.

11.07.2017 r.

27. Pytanie:   Załącznik  nr  6  do  SIWZ §  4  ust.  1:  Czy w celu  miarkowania  kar  umownych 
Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy: 

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1.  w  wysokości  0,05%  wartości  brutto  niezrealizowanego  zamówienia  jednostkowego, 
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niezrealizowanego zamówienia jednostkowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w następujący sposób:

„Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1.  w  wysokości  0,05%  wartości  brutto  niezrealizowanego  zamówienia  jednostkowego, 
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.” - pozostały zapis ust. 1 pozostaje bez 
zmian.

28. Pytanie:   Rozdział II pkt. 12.3. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur 
w formacie datafarm (.fak) lub kamsoft (.kt lub .kt0)? W przypadku nie wyrażenia zgody 
prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej formatu BLOZ  11-znakowego.

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”.

12.07.2017 r.

29. Pytanie:   Pakiet  2  poz.  24:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  opaski 
elastycznej o rozciągliwości powyżej 300%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  w ww pozycji  opaski  elastycznej 
o rozciągliwości powyżej 300%.
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30. Pytanie:   Pakiet 3 poz. 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 
24nitkowej? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  tupferów  z gazy 
24nitkowej.

31. Pytanie:   Pakiet  3  poz.  33:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwety 
w opakowaniach a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  serwety 
w opakowaniach  a’1szt.  z  odpowiednim  przeliczeniem  zamawianych  ilości,  zgodnie  z 
zasadą określoną w pkt 9 cz. II SIWZ.

32. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  222:  Czy Zamawiający  dopuści  obłożenie  operacyjne  sterylne, 
w którym samoprzylepna serweta  operacyjna 170x175cm jest  w rozmiarze 200x175cm, 
ręczniki są w rozmiarze min 30x33cm natomiast pozostały skład pozostaje bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie. 

33. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  222:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie zestawu 
wykonanego z włókniny PP/PE,  2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m2, w miejscach 
krytycznych o gramaturze min. 110g/m2 – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie. 

34. Pytanie:   Pakiet  20 poz.  223:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  serwety 
na stolik Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 
450%) o wymiarach 80x145cm, waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m2, waga 
podstawowa folii PE min. 57g/m2, folia piaskowana ułatwiająca nałożenie worka, obłożenie 
złożone teleskopowo? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie.

35. Pytanie:   Pakiet 21 poz. 239: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków 
w opakowaniach jednostkowych jałowych a’1szt, opakowanie handlowe a’10szt?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  opatrunków 
w opakowaniach  jednostkowych  jałowych  a’1szt,  opakowanie  handlowe  a’10szt., 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 9 cz. II SIWZ.

36. Pytanie:   Pakiet 21 poz. 241: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego 
hydroaktywnego  opatrunku  piankowego  wyposażonego  dodatkowo  w  samoprzylepną 
i chroniącą skórę krawędź mocującą w rozmiarze 11x11cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  zaproponowane 
rozwiązanie.

37. Pytanie:   Pakiet 21 poz. 245-248: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki 
opatrunkowej o długości w stanie spoczynku 11,6m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach siatki opatrunkowej 
o długości w stanie spoczynku 11,6m.

38. Pytanie:   Pakiet 21 poz. 245-248: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki 
opatrunkowej o zastosowaniu w zależności od potrzeb (dorosły/dziecko):

245 - dorosły: głowa, dziecko: tułów

246 - dorosły: palec, dziecko: palec, dłoń
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247 - dorosły: palec, dziecko: dłoń, ręka, noga, stopa

248 - dorosły: noga, stopa, dziecko: tułów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowane 
rozwiązanie.

39. Pytanie:   Pakiet  26  poz.  278:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  pojemnika  o 
pojemności 366 ml.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  pojemniki 
o pojemności 366 ml.

40. Pytanie:   Pakiet  26  poz.  278:  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  pojemnika 
o pojemności 200 ml.

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

41. Pytanie:   Pakiet 26: 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.

42. Pytanie:   Pakiet  26:  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 nie wymaga, ale dopuszcza posiadanie piktogramów i oznaczeń 
na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego

43. Pytanie:   Załącznik nr 6 do SIWZ: Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy 
się  do  Zamawiającego  o  wprowadzenie  w  umowie  dodatkowego  korzystnego  dla 
Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się 
do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie 
kwartalnym/  miesięcznym  harmonogramu  oczekiwanych  dostaw/  zamówień”.  Zapis  ten 
pozwoli  Wykonawcy  w  odpowiednim  czasie  zarezerwować  wymagany  dostawą  towar 
dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

44. 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 
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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 
na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć.

45. Pytanie:   Załącznik nr 6 do SIWZ § 3 ust. 5: Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu 
”….zgodnej z formatem danych „BLOZ 11 znakowy”. Wykonawca może dostarczyć fakturę 
w wersji  elektronicznej  jednakże  nie  powinno  być  obowiązku  stosowania  konkretnych 
programów bądź ich  posiadania  celem wystawienia  faktury dla  jednego tylko  podmiotu 
który w takim formacie jej wymaga.

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”.

46. 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.

47. Pytanie:   Pakiet 5 poz. 41-47: Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami 
naprzeciwległymi, z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  cewniki 
do odsysania z otworami naprzeciwległymi, z nieprzezroczystym konektorem.

48. Pytanie:   Pakiet  5  poz.  50-57:  Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  Foley’a  sterylizowany 
tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  w ww pozycjach cewniki  Foley’a 
sterylizowany tlenkiem etylenu.

49. Pytanie:   Pakiet  5  poz.  50-57:  Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  Foley’a  pakowany 
podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  w ww pozycjach cewniki  Foley’a 
pakowane podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne folia-papier.

50. Pytanie:   Pakiet 5 poz. 58-61: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cewnik 
Nelaton posiadał zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w ww pozycjach od wymogu posiadania przez cewniki 
Nelaton zmrożonej powierzchni.
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51. Pytanie:   Pakiet  5  poz.  58-61:  Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  Nelaton 
z nieprzezroczystym kolorowym konektorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach cewniki  Nelaton 
z nieprzezroczystym kolorowym konektorem.

52. Pytanie:   Pakiet 5 poz. 65-71: Czy Zamawiający dopuści dreny Redona zwinięte?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach drenów Redona 
zwiniętych.

53. Pytanie:   Pakiet 5 poz. 71: Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarze 27F?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji  drenu Redona 
w rozmiarze 27F.

54. Pytanie:   Pakiet  10 poz.  101:  Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą 
antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy pełniącej funkcję tekstury?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
rozwiązania.

55. Pytanie:   Pakiet  12 poz.  122:  Czy Zamawiający  dopuści  przyrząd  do  przetaczania  krwi 
i preparatów krwi z komorą wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  przyrządu 
do przetaczania krwi i preparatów krwi z komorą wykonaną z PCV.

56. Pytanie:   Pakiet 12 poz. 124: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 
infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
rozwiązania.

57. Pytanie:   Pakiet  13  poz.  143-148:  Czy  Zamawiający  dopuści  kaniulę  ze  standardowym 
korkiem portu bocznego oraz z koreczkiem posiadający trzpień powyżej krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach 
zaproponowanego rozwiązania.

58. Pytanie:   Pakiet 13 poz. 143: Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji kaniuli o długości 
45 mm.

59. Pytanie:   Pakiet  13 poz.  149:  Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul  posiadający 
trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  koreczek  do  kaniul  posiadający 
trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka.

60. Pytanie:   Pakiet  13  poz.  150:  Czy  Zamawiający  dopuści  igłę  podpajeczynówkową 
bez prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  igły 
podpajeczynówkową bez prowadnicy.

61. Pytanie:   Pakiet  14  poz.  161:  Czy  Zamawiający  dopuści  myjki  pakowane  a’50szt., 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  myjki  pakowane 
a’50szt., z przeliczeniem zamawianej ilości, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 cz. II 
SIWZ.

62. Pytanie:   Pakiet 14 poz. 161: Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12x20cm?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji  myjkę w rozmiarze 
12x20cm.

63. Pytanie:   Pakiet  14  poz.  164:  Czy  Zamawiający  dopuści  szczoteczkę  do  wymazów 
cytologicznych typu wachlarzyk?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  szczoteczkę 
do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk.

64. Pytanie:   Pakiet  17  poz,  187-188:  Czy  Zamawiający  dopuści  końcówkę  do  odsysania 
o średnicy wewnętrznej 3,9mm i zewnętrznej 6,9mm oraz długości 28cm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  końcówek 
do odsysania o średnicy wewnętrznej 3,9mm i zewnętrznej 6,9mm oraz długości 28cm.

65. Pytanie:   Pakiet 17 poz. 190: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych 
2,0 x 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  prowadnicy 
do rurek intubacyjnych 2,0 x 25cm.

66. Pytanie:   Pakiet 17 poz. 191: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych 
4,7 x 36cm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  prowadnicy 
do rurek intubacyjnych 4,7 x 36cm.

67. Pytanie:   Pakiet 18 poz. 207: Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji dla dzieci 
starszych i dorosłych nieprzezroczyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji opaski do identyfikacji 
dla dzieci starszych i dorosłych nieprzezroczyste.

68. Pytanie:   Pakiet 19 poz. 214: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji 4,7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  prowadnicy 
do intubacji 4,7 mm.

69. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 261, 272, 273, 274: Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne 
wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  ubrań 
operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2.

70. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 261, 272, 273, 274: Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny 
z bluzą z wykończeniem typu V przy szyi?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  komplety 
chirurgiczne z bluzą z wykończeniem typu V przy szyi.

71. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 262, 263, 264: Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany 
z włókniny  typu  SMS  o  gramaturze  35g/m2  ze  dodatkowymi  nieprzemakalnymi 
wzmocnieniami  w  części  przedniej  i  na  rękawach  o  gramaturze  38g/m2  z  rzepem 
o długości 7 i 13cm, z mankietem 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach 
zaproponowanych rozwiązań.

72. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 262, 265: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 124cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  fartuchów 
o długości 124cm.

73. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 263, 266: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128cm?
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Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycjach  fartuchów 
o długości 128cm.

74. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 264: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  fartuchów 
o dł. 138cm.

75. Pytanie:   Pakiet  25  poz.  265:  Czy  Zamawiający  dopuści  sterylny  fartuch  wykonany 
z włókniny  typu  SMS  o  gramturze  35g/m2  ze  dodatkowymi  nieprzemakalnymi 
wzmocnieniami  w  części  przedniej  i  na  rękawach  o  gramaturze  38g/m2  z  rzepem 
o długości 7 i 13cm i szerokości 3cm, z mankietem 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowanego 
rozwiązania.

76. Pytanie:   Pakiet  25  poz.  267:  Czy  Zamawiający  dopuści  czepek  w  kształcie  berety 
wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww  pozycji  czepków 
w kształcie berety wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18g/m2.

77. Pytanie:   Pakiet  25  poz.  269:  Czy  Zamawiający  dopuści  obuwie  ochronne  pakowane 
a'100szt., oraz wycenę za 1 opakowanie a'100szt.?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  ww pozycji  obuwie  ochronne 
pakowane a'100 szt.,  oraz wycenę za 1 opakowanie a'100szt,  z uwzględnieniem zasad 
określonych w pkt 9 cz. II SWIZ.

78. Pytanie:   Pakiet 25 poz. 270, 271: Czy Zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 
30,88Pa/cm2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach maski o ciśnieniu 
różnicowym 30,88Pa/cm2.

79. Pytanie:   Pakiet  25  poz.  270,  271:  Czy  Zamawiający  dopuści  maski  w  kolorze  biało-
zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach maski w kolorze 
biało-zielonym.
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