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Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
podstawowego. 

Nr ogłoszenia 2011/S 113-186557 

 

 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ na ww 
postępowanie wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ: 

Pytanie 1 

Prosimy Zamawiającego o wydłuŜenie czasu dostawy do 5 dni roboczych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie moŜliwości zmiany ceny brutto w przypadku 
zmiany stawek podatku VAT. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

Pytanie 3 

Ad pakiet 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego o długości 
>200cm z dodatkowym portem do iniekcji, zaciskiem szczelinowym do zamykania 
przepływu grawitacyjnego, wyposaŜonym w regulator precyzji infuzji w zakresie prędkości 0-
150ml/godz. 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 

Pytanie 4 

Dotyczy pakietu 5 

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 dopuści pojemnik średniociśnieniowy do odsysania 
typu Bellows o pojemności 200ml – wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym 
chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną spręŜyną 
pozwalającą na równomierne rozpręŜenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania 
drenaŜu, znacznikami objętości i drenem łączącym o długości ok. 120 cm zakończony 



łącznikiem do drenów Ch 6-18, wyposaŜony w łatwy w obsłudze pasek mocujący o 
regulowanej długości, sterylny? 
Odpowiedź: 
Nie , zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 5 

Dotyczy pakietu 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 2 dopuści dren typu Redon w rozmiarach od 6-18 Ch 
wykonane z PCV, posiadające pasek rtg, pakowany sterylnie w opakowanie papierowo-
foliowe, o długości 50cm? Dren ten będzie podłączany do mieszka który posiada dreny 
łączący o długości 120cm, zatem w sumie od mieszka będzie odchodził dren o długości 
170cm. 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 6 

Zwracamy się z zapytaniem czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli z pakietu 12 pozycje 1 i 2 zawierające przyrządy do przetaczania płynów 
infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. pakiet 
12a) i umoŜliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umoŜliwi 
złoŜenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania 

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując 
jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w 
określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej 
części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Nie , zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

Pytanie 7 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli z pakietu 14 pozycje 1, 2 i 3 zawierające przedłuŜacze do pomp infuzyjnych ( 
przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. 14a) i umoŜliwi 
składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umoŜliwi złoŜenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 
Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując 
jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w 
określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej 
części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 
Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

Pytanie 8 



Dotyczy pakietu 14 pozycji 10 
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej 
konkurencji dopuści do przetargu kaniule doŜylne 24G 0,72x19mm lub 26G 0,6x19mm. 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 

Pytanie 9 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli z Pakietu 14 pozycje 10,11,12,13,14,15 i 17 zawierające kaniule i koreczki w jeden 
osobny pakiet producencki ( np. pakiet 14a) i umoŜliwi składanie ofert wyłącznie na ten 
asortyment, a w razie odmowy umoŜliwi złoŜenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 
tego zadania. 

 Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej 
liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

Pytanie 10 

Zwracamy się z zapytaniem czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli z pakietu 20 pozycje 1,2 i 3 zawierające Ŝel do EKG i ISG w jeden osobny pakiet 
producencki ( np. Pakiet 20a) i umoŜliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w 
razie odmowy umoŜliwi złoŜenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 

 Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej 
liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

 

Pytanie 11 

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający 
wydzieli z Pakiet 21 pozycje 3,4 i 5 zawierające przedłuŜacze do systemów infuzyjnych w 
jeden osobny pakiet producencki ( np. pakiet 21a) i umoŜliwi składanie ofert wyłącznie na ten 
asortyment, a w razie odmowy umoŜliwi złoŜenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie 
tego zadania. 

 Na rynku polskim istnieją formy, które produkują wspomniany asortyment nie 
produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako 
specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie 



pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, 
a prze to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

 

Pytanie 12 

Dotyczy pakietu nr 22 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki pakowane w rozmiarach XS,S,M, L a 150 sztuk i 200 
sztuk rozmiar XL – 140, 180 sztuk, o parametrach jak poniŜej: 

Rękawiczki palec 0,09 mm – warstwa pojedyncza 0,045 mm 

Dłoń 0,08mm – pojedyncza 0,04mm mankiet 0,07mm – warstwa pojedyncza 0,035mm. 
Nadmieniamy, Ŝe zgodnie z Zasadami Środowiskowymi uŜywanie rękawiczki o mniejszej 
grubości ogranicza ilość produkowanych odpadów o 30% ? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza. W przypadku zaproponowania opakowań inne niŜ opisane 
naleŜy przeliczyć ilości i zaokrąglić w górę do pełnego opakowania 

Pytanie 13 

Dotyczy pakietu 22 

Czy Zamawiający pisząc „ przebadane na przenikalność wirusów” będzie wymagał dla 
potwierdzenia normy ASTM F 1671 badań Standardową metodą odporności materiałów na 
przenikanie patogenów krwiopochodnych przy uŜyciu Phi-X174 Bakteriofaga przy ciągłym 
kontakcie z cieczą dokumentów potwierdzonych przez niezaleŜne laboratoria od producenta, 
a nie poziomów szczelności zgodnych z PN-EN 374-2 potwierdzonych badaniami w 
laboratoriach producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna obydwa z tych badań tzn. wystarczy jeden rodzaj badania.  

 

Pytanie 14 

Dot. pakietu 4. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 4 poz. 6 i utworzy oddzielne zadanie, co 
umoŜliwi udział w postępowaniu większej liczny oferentów a tym samym Zamawiającemu 
uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia? 

Odpowiedź: 



Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielanie pozycji z pakietu 

 

Pytanie 15 

Dot. pakietu 4. Czy Zamawiający wymaga aby torba na wymiociny wyposaŜona była w 
trójkątny uchwyt, który dopasowuje się do kształtu twarzy? Uchwyt posiada wcięcie 
umoŜliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający wymaga torby z plastikowym ustnikiem (uchwytem), moŜe być w kształcie 
przypominającym trójkąt. 

Pytanie 16 

Dot. Pakiet 8. Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do 
postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposaŜenia 
szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposaŜenia. 

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez Ŝadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach 
wkładów jednorazowych). Wkłady, posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, 
próŜnia) o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposaŜone w filtr 
antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel 
przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po 
uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do Ŝelowania wkładu, w proponowanym przez nas 
systemie proszek Ŝelujący zasysany jest w sposób bezpieczny przez port pacjenta. Dostępne 
pojemności 1,2 i 3 L. PowyŜej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i 
bezpieczeństwem uŜytkowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści  proponowany system pod warunkiem: 

a) 100% kompatybilności z ssakami będącymi na wyposaŜeniu szpitala lub bezpłatnego  
dostarczenia nowych ssaków i zapewnienia bezpłatnego ich serwisowania w czasie 
trwania umowy – szpital wymaga 10 ssaków lub bezpłatnego doposaŜenia szpitala, na 
czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki): ilość 
stanowisk do doposaŜenia – 10 , wymaga się karnistów i wkładów 2000 ml 

w przypadku zuŜycia lub zniszczenia uŜyczanego sprzętu szpital nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów 

b) Bez odrębnego wynagrodzenia  przeszkolenia całego personelu obsługującego ssaki z  
uŜytkowania systemu tj. ok 80 pielęgniarek na oddziałach i bloku operacyjnym; 
szkolenia muszą się odbyć  osobno dla kaŜdego oddziału posiadającego ssak w ciągu 2 



tygodni od podpisania umowy- brak szkolenia będzie skutkował zerwaniem umowy z 
winy Wykonawcy..  

 

Pytanie 17 

Dot. pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści proszek w opakowaniach 4kg? Większe opakowanie 
jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne a załączona miarka pozwala na precyzyjne 
odmierzenie odpowiedniej ilości proszku. 

Odpowiedź  

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody, proszek Ŝelujący uŜywany jest na róŜnych oddziałach i 
nie zawsze potrzebne są tak duŜe opakowania, opakowania 4 kg opisane są w pakiecie 9 

Pytanie 18 

Dot. pakiet 8. Czy Zamawiający wymaga aby na kaŜdym wkładzie znajdowała się fabrycznie 
nowa nadrukowana data waŜności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności 
filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający wymaga oznaczenia daty waŜności i serii w formie nadruku lub nalepki 

Pytanie 19 

Dot. pakietu 8.Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa 
króćce(pacjent, próŜnia), o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wymaga 

Pytanie 20 

Dot. pakietu 9 . Czy Zamawiający dopuści wkłady, kompatybilne ze wskazanym systemem z 
moŜliwością łączenia szeregowego bez otworu do pobierania próbek?  

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 

Pytanie 21 

Dot. pakietu 10. Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do 
postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposaŜenia 
szpitala , na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ilości stanowisk do doposaŜenia. 



System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez Ŝadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach 
wkładów jednorazowych). Wkłady, posiadające w pokrywie tylko dwa  króćce ( pacjent, 
próŜnia) o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposaŜone w filtr 
antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel 
przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po 
uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do Ŝelowania wkładu, w proponowanym przez nas 
systemie proszek Ŝelujący zasysany jest w sposób bezpieczny przez port pacjenta. Dostępne 
pojemności 1, 2 i 3 L. PowyŜej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i 
bezpieczeństwem uŜytkowania. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 

Pytanie 22 

Dot. pakiet 10. Czy Zamawiający wymaga aby na kaŜdym wkładzie znajdowała się 
fabrycznie nadrukowana data waŜności co jest uwarunkowane datą skuteczności i 
przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga oznaczenia daty waŜności i serii w formie nadruku lub nalepki 

Pytanie 23 

Do. Pakiet 10. Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa 
króćce ( pacjent, próŜnia), o róŜnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie wymaga 

Pytanie 24 

Pakiet nr1 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania i wstrzykiwania leków z 
filtrem 0,2 µm. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający wyraŜa zgodę 

Pytanie 25 

Pakiet nr 11 poz. 7-10. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala na cylindrze ma 
odpowiadać nominalnej objętości strzykawki? 

Odpowiedź: 



Zamawiający oczekuje, Ŝe strzykawka będzie skalowana do wymaganej zgodnie z opisem 
objętości,  dopuszcza równieŜ sytuacje w której faktyczna objętość strzykawki jest równieŜ   
zaznaczona na strzykawce  

Pytanie 26 

Pakiet nr 11 poz. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w 
opakowania max 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie opakowań mniejszych niŜ 100 szt z 
odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania  

 

Pytanie 27 

Pakiet nr 11 poz. 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w 
opakowania 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowanie opakowań po 120 szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania 

Pytanie 28 

Pakiet nr 11 poz. 13-21. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają 
posiadać minimum logo producenta i typ strzykawki na cylindrze w celu zapewnienia pełnej 
identyfikacji uŜywanej strzykawki? 

Odpowiedź: 

Strzykawki mają posiadać logo producenta 

Pytanie 29 

Pakiet nr 14 poz. 7-9. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rampa ma być wyposaŜona 
w zawór kulkowo- suwakowy eliminujący powstanie zatoru powietrznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie 30 

Pakiet nr 14 poz. 10. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie poniewaŜ zamawiający podał 
rozmiar kaniuli 24Gx0,6-0,7 w rozmiarach dziecięcych występują dwa rozmiary 24Gx0,6 
oraz 26Gx0,7, czy Zamawiający będzie oczekiwał obu rozmiarów? 



Odpowiedź: 

Nie, zamawiający oczekuje zaproponowania jednego z rozmiarów 0,6 lub 0,7 

Pytanie 31 

Pakiet nr 14 poz. 16. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby 
kaniule posiadały samo domykający się koreczek portu bocznego, który zapobiega 
samoczynnemu otwarciu portu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie 32 

Pakiet nr 14 poz. 16 

Czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną  zapobiegającą zwrotnemu wypływowi 
krwi w momencie wkłucia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie 33 

Pakiet nr 14 zpo. 16. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu z 
opublikowanych badań potwierdzających ograniczenia występowania zakrzepowego 
zapalenia Ŝył związanych z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wymaga..  

Pytanie 34 

Pakiet nr 14 poz. 16. Prosimy o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma chronić przed 
zakłuciem, zachlapaniem oraz ekspozycją zawodową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby kaniula chroniła przed zakłuciem 

Pytanie 35 

Pakiet nr 14 poz. 18. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby skuteczność 
obniŜania ryzyka wystąpienia zakaŜeń odcewnikowych oferowanego produktu była 
potwierdzona badaniami klinicznymi/ 

Odpowiedź: 



Nie, zamawiający nie wymaga takich dokumentów 

Pytanie 36 

Pakiet nr 14 poz. 18. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 
zaworu o przepływie min. 525 ml./min zgodnie z wymaganiami normy 10555-5, co 
umoŜliwia przeprowadzenie badania OCś ( Ośrodkowe ciśnienie Ŝylne) bez sfałszowania 
wyniku. Zawory o mniejszych przepływach mogą prowadzić do sfałszowania wyniku, a co za 
tym idzie postawienia złej diagnozy. 

Odpowiedź: 

Nie,  zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowanie zaworu o w/wymienionych 
parametrach 

Pytanie 37 

Pakiet nr 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon, 
przezroczystego, z workiem na mocz 2000ml i drenem 120 cm oraz strzykawką 10ml z 10% 
sterylnym roztworem gliceryny w jednym opakowaniu, do długotrwałego uŜycia, do 6 
tygodni, czyli dłuŜej niŜ rekomendowany czas uŜycia dla cewników powlekanych srebrem. 
Dostępne rozmiary cewnika w zestawie to CS 12,14,16,18. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga cewnika powlekanego jonami srebra. 

Pytanie 38 

Pakiet nr 17, poz. 1-2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych 
nitrylowych do badań z wewnętrzną warstwą polimerową, grubość na palcach 0,12 +/- 
0,01mm, wytrzymałość min. 8N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 
indywidualnej, zgodnie z normami EN455, EN 374, ASTM F 1671, przebadane na 
przenikalność substancji chemicznych z co najmniej 4 róŜnych  grup chemicznych, 
przebadane na przenikalność wirusów, opakowania fabrycznie oznakowane zgodnie z 
odpowiednimi normami opakowania 220szt. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 39 

Pakiet nr 17 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek do wysokiego 
ryzyka, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej z 
wykonanymi badaniami na penetrację wirusów i substancji chemicznych i cytostatyków, 
ukształtowanych anatomicznie w rozmiarach od 6,0 do 8,5 dł. min. 270mm, pozostałe 
parametry SIWZ spełnione. 



Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 40 

Pakiet nr  19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z objętością wypełnienia 3,8 ml. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 41 

Pakiet nr 19. Prosimy o dopuszczenie filtra z liniami 5 i 20 cm pozwalającymi na wpięcie w 
tor  infuzyjny 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 42 

Pakiet nr 22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości . 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 43 

Pakiet nr 22. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki mają posiadać podwójne 
oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej? 

Odpowiedź: 

Tak 

  

Pytanie 44 

Dot. zapisów umowy Paragraf 1 ust. 2 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 
5 dni dla pakietu nr 16 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa  zgody. 

 



Pytanie 45 

Dot. zapisów umowy Paragraf 2 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłuŜenie terminu dostaw do 3 dni, dostaw 
na cito do 48h dla pakietu 16 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraŜa  zgody. 

 

Pytanie 46 

Pakiet nr 1 poz. 1,2. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przygotowywania i pobierania 
leków z filtrem bakteryjnym 0,1 µm, bez zastawki antyzwrotnej spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 47 

Pakiet nr 4 poz. 4. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do 
bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków wykonanej z wysokiej jakości materiałów 
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje ich wysoką jakość  
bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem uŜytkowanie; o specjalnej konstrukcji i szlifie 
ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.In. z fiolek z 
gumowym korkiem, konstrukcja igły w najwyŜszym stopniu zapobiega niezmierzonemu 
wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed 
zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami; boczny otwór o specjalnym 
szlifie umieszczony na szczycie igły umoŜliwiaj swobodne rozpuszczenie leków z 
jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku po przez kierowanie płynu bezpośrednio na 
ścianki fiolki; igła wykonana z najwyŜszej jakości stali nierdzewnej; nasadka igły idealnie 
dopasowana do końcowki Luer oraz Luer-Lock(zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze 
strzykawkami); dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18Gx30mm? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 48 

Pakiet nr 4 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z podziałką od 50 do 
1000ml, wykonany z PCV klasy medycznej, wyposaŜony w zastawkę antyzwrotną 
uniemoŜliwiającą wydostanie się zapachu i treści? 

Odpowiedź: 



Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań tzn.torba musi posiadać  plastikowe 
wykończenie (ustnik) umoŜliwiające  obsługę torby jedną ręką x 1szt 

 

Pytanie 49 

Pakiet nr 4, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści worek ( kaczka) na mocz z zastawką, o 
pojemności 1500ml, z podziałką co 500ml wykonany z folii PP wysokiej jakości, 
wyposaŜony w zastawkę antyzwrotną oraz obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, uniwersalny, do zastosowania u dzieci i 
dorosłych. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 50 

Pakiet nr 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści dreny Redona Ch 8-18 spełniające pozostałe 
parametry SIWZ? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 51 

Pakiet nr 11, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną a’50 szt. z 
przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 52 

Pakiet nr 11, poz. 20,21. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem 
tłoka? 

Odpowiedź: 

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów siwz tzn. zaproponowane strzykawki 
do pomp infuzyjnych muszą mieć moŜliwość stosowania w pompach infuzyjnych 
znajdujących się  w szpitalu, czyli posiadać kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta, 
szpital posiada pompy infuzyjne Perfusor producent : B.Braun, 

 

 



Pytanie 53 

Pakiet nr 13, poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do precyzyjnego przetaczania 
płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do iniekcji? 

Odpowiedź: 

Nie. 

Pytanie 54 

Pakiet nr 14, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami RTG? 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 55 

Pakiet nr 14. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby 
wszystkie pozycje z pakietu 14 pochodziły od jednego producenta. Pozytywna odpowiedź 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie 
wykonawców Państwu na pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie odstąpi od tego wymogu. Zamawiający wymaga wszystkich produktów 
od jednego producenta w celu zapewnienia 100% kompatybilności poszczególnych 
elementów , z wiedzy zamawiającego wynika, Ŝe co najmniej kilku producentów posiada w 
swojej ofercie cały asortyment wymagany w pakiecie 14. 

Pytanie 56 

Pakiet nr 15, poz. 3. Czy Zamawiający oczekuje , Ŝeby zatyczka była pakowana w jednym 
sterylnym opakowaniu razem z cewnikiem? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 57 

Pakiet nr 15, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczy z drenem o 
dł. 90cm? 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie dopuści worka z drenem o dł. 90 cm, zamawiający wymaga drenu 
długości 120 cm , dopuszczalna maksymalna tolerancja to  ± 10 cm. 

 



Pytanie 58 

Pakiet nr 15, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem 
o dł. min. 125mm? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

Pytanie 59 

Pakiet nr 22, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,11 +/- 0,02? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza 

 

MODYFIKACJE: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje 
SIWZ w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 2 pakiecie 15 poz. 7 zapis „Worek do dobowej zbiórki moczu o 
pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką 
antyzwrotną, drenem o długości 120 cm,  skalowany co 50ml opakowanie 
jednostkowe foliowe”  

zastępuje się zapisem „Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml z 
zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyzwrotną, drenem o 
długości 120 cm±10 cm  skalowany co 50ml opakowanie jednostkowe foliowe” 

2. W załączniku nr 4 zapis „Załącznik nr 2” zstępuje się zapisem „Załącznik nr 4” 

3. W SIWZ w punkcie 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „19.07.2011” 

zastępuje się zapisami „29.07.2011” 

4. W SIWZ w punkcie 7. W celu potwierdzenia,  że dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty:  zapis „Ważne 

dokumenty rejestracyjne tj. kserokopia dokumentu uprawniającego do używania i obrotu 

zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20.04.2004r o wyrobach 

medycznych oraz aktami wykonawczymi: 

          -dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności WE producenta 

          -dla klasy I sterylnej i IIa – deklarację zgodności WE producenta oraz certyfikat CE   

           wydany przez jednostkę notyfikowaną 

          -dla klasy IIb i III – deklarację zgodności WE producenta  , certyfikat CE wydany  

           przez  jednostkę notyfikowaną oraz wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów  



           medycznych” zastępuje się zapisem „Ważne dokumenty rejestracyjne zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych z 20.05.2010 oraz aktami wykonawczymi” 

5. W SIWZ w punkcie 3.1 WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH 
wykreśla się zapis „ 

naleŜy złoŜyć waŜne dokumenty rejestracyjne tj.; kserokopia dokumentu uprawniającego 
do uŜywania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z 20 
.04.2004r o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi 

– dla klasy I niesterylnej – deklarację zgodności CE 
– dla klasy I sterylnej i IIa- deklarację zgodności CE oraz certyfikat wydany przez jednostkę 

notyfikowaną 
– dla klasy IIb i III -deklarację zgodności CE certyfikat wydany przez jednostkę 

notyfikowaną oraz wpis / zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych” 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ wymagającymi wprowadzenia zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuŜa termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert na 
dzień 29.07.2011. Godziny pozostają bez zmian. 

 

Z powaŜaniem 

 

 


