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Nasz znak : DOP – ZP 6/248 /08                                           Kraków, dnia 8 maja 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone  w 
postępowaniu   o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

1. Grupa 32 - Czy zamawiający wydzieli z grupy 32 pozycje 6-8 i stworzy odrębny 
pakiet ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Grupa  32  -  Czy  zamawiający  dopuści  wkłady  posiadające  w  pokrywie  dwa 
króćce  (króciec pacjenta i króciec próżni) o różnych średnicach, co zapobiega 
mylnemu podłączeniu drenu?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  wkłady posiadające w pokrywie dwa króćce 
(króciec  pacjenta  i  króciec  próżni)  o  różnych  średnicach,  co  zapobiega  mylnemu 
podłączeniu drenu.

3. Grupa  32   -  czy  zamawiający  dopuści  pojemnik  wielorazowy  wyposażony  w 
uchwyt do mocowania na wieszakach, bez przyłączeń typu próżnia/ssania?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  pojemnik wielorazowy wyposażony w uchwyt 
do mocowania na wieszakach, bez przyłączeń typu próżnia/ssania.

4. Grupa 32 -czy zamawiający wymaga aby wkłady o mniejszej  pojemności były 
kompatybilne  z  pojemnikami  większej  pojemności  ?  W przypadku  odsysania 
mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika.
Odpowiedź:   Zamawiający  wymaga,  aby  wkłady  o  mniejszej  pojemności  były 
kompatybilne z pojemnikami większej pojemności.

5. Grupa 32 -czy zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona 
data  ważności  co  jest  uwarunkowane datą  przydatności  i  skuteczności  filtrów 
antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładach?
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona data 
ważności.

6. Grupa  1  -pozycja  5-8  czy  zamawiający  dopuści  strzykawki  bez  rozszerzonej 
skali,  powszechnie  używanych  w  placówkach  służby  zdrowia.  Prosimy  o 
dopuszczenie  strzykawek bez  kontrastowego tłoka,  powszechnie  używanych w 
placówkach służby zdrowia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

7. Czy zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max. po 100 szt?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza strzykawki w opakowaniach max. po 100 szt

8. Grupa 1 -pozycja 10 czy poprzez poprzeczne wycięcie zamawiający ma na myśli 
prostopadłe wycięcie na tłoku?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

9. Grupa 1 -pozycja 10 i 11 czy na cylindrze strzykawki ma umieszczona nazwa 
własna  strzykawki  i  nazwa  (logo)  producenta  w  celu  łatwiejszej  weryfikacji 
używanej? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

10. Grupa 1 -pozycja 12 czy kranik trójdrożny ma posiadać wyczuwalny i optyczny 
indykator pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

11. Grupa 1 -pozycja 12 czy zamawiający wymaga aby kranik posiadał trójramienne 
pokrętło ?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

12. Grupa 1 -pozycja 12 czy każde z wejść kranika ma zabezpieczenie fabrycznie 
zamontowanymi  korkami  co  zapewnia  pełną  sterylność  kranika  nawet  po 
rozpakowaniu? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

13. Grupa 1 -pozycja 13 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej z rozwiązaniem 
równoważnym  do  filtra  hydrofobowego  w  postaci  zastawki  antyzwrotnej 
zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?  
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

14. Grupa 1 -pozycja 13 czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie 
muszą posiadać kaniule?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

15. Grupa 1 -pozycja 13 prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G wykonanej z PTFE widocznej 
w USG?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

16. Grupa 1 -pozycja 13 czy zamawiający wydzieli kaniulę 24 G i dodania jej w pakiecie nr 2 
razem z kaniulą o rozmiarze 26 G która znajduje się w pakiecie 2?
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Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
17. Grupa  1  -pozycja  13  czy  zamawiający  wymaga  aby  kaniule  pakowane  były  w 

opakowanie Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnienia, uszkodzeniom  w trakcie?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

18. Grupa  1  -pozycja  13  czy  kaniule  do  wlewu  dożylnego  mają  być  wyposażone  w 
samozamykający  (zatrzaskowy)  port  boczny  zwiększający  bezpieczeństwo 
epidemiologiczne pacjenta?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

19. W związku z tym iż występuje kilka rodzajów poliuretanu, różniących się np. 
twardością  do  oferty  mają  być  dołączone  opublikowane  badania  kliniczne 
potwierdzające biokompatybilność poliuretanu (22G-14G)?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

20.   Czy kaniula (22G-14G) ma posiadać pięć czy sześć pasków radiocieniujących?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

21. Grupa 1 poz. 13 roz. 0,9 – czy nie zaszła omyłka i zamawiający wymaga kaniuli w 
rozmiarze 0,8 wykonanej z PTFE jako odrębnej pozycji w pakiecie?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

22. Grupa  1  poz.  14  Czy  Zamawiający  dopuści  kaniulę  z  rozwiązaniem 
równoważnym  do  filtra  hydrofobowego  w  postaci  zastawki  antyzwrotnej 
zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

23. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać 
kaniule? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

24. czy  kaniula  dożylna  z  portem  posiadająca  automatyczny  zatrzask  na  końcu 
mandarynu  ma być  wyposażona  w system kapilar,  co  chroni  personel  przed 
ewentualnym kontaktem ochlapaniem się krwią?
Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

25. Grupa 34 poz.  18-22 – prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji  18-22 do 
odrębnego pakietu ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści sterylne folie o grubości 0,031mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

27. czy w pozycji 19 Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 20x30? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
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28. czy  w pozycji  22 zamawiający dopuści  filię  o  powierzchni  przylepnej  45x50  i 
powierzchni całkowitej 45x57 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

29. czy  zamawiający  w  poz.  18-22  dopuści  sterylną  filię  chirurgiczną  o 
nieprzylepnych aplikatorach nieodrywanych po przyklejeniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

30. czy zamawiający dopuści folię poliuretanową niepalną antystatyczną do długich 
zabiegów  o  wysokiej  paro  przypuszczalności   780g/m2  i  grubości  0,031mm. 
Należy  podkreślić  iż  większa  paro  przepuszczalność  folii  zapewnia  lepsze 
przyleganie do skóry pacjenta ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody- zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

31. czy zamawiający dopuści w pozycji 18 folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ 
w rozmiarze powierzchni przylepnej 15 cm x 20 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. czy zamawiający dopuści w pozycji 20 folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ 
w rozmiarze powierzchni przylepnej 45cmx20 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy zamawiający w pozycji 22 dopuści folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ 
w rozmiarze powierzchni przylepnej 45 cm x 50 cm i powierzchni całkowitej 45 
cm x 57 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  w  grupie  18  oferty  na  paski  do 
aparatu Accu Chek Go wraz z bezpłatnym przekazaniem w ramach umowy 30 
szt. (lub innej wskazanej przez Zamawiającego liczby ) glukometrów Accu Chek 
Go  z  jednoczesnym  dodaniem  zapisu  do  umowy  lub  sporządzeniem  osobnej 
umowy  dotyczącej  bezpłatnego  przekazania  w  ramach  realizacji  umowy 
glukometrów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. dotyczy warunków umowy:
par. 3 ust. 1 prosimy dodać : zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej 
realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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36. par. 4 ust. 2 prosimy dodać : w przypadku zmiany stawki podatku Vat w ramach 
niniejszej  umowy  zmiana  stawki  następuje  z  dniem  wejścia  w  życie  aktu 
prawnego zmieniającego stawkę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Par. 6 ust. 3 prosimy wykreślić : „na półkę”?
            Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Par.  10  prosimy  dodać:  W  przypadku  gdy  Zamawiający  nie  zamówienie  w 
okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  80%  ilości  towarów  określonej,  w 
niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do 
dnia zrealizowanie przez Wykonawcę umowy w takim 80% zakresie , nie dłużej 
jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pakiet  nr  9  –   Zestawy  do  żywienia  dojelitowego  Zwracamy się  z  uprzejmą 
prośbą  o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 9 ?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu poz. 9 i tworzy nowy pakiet 
9A.  
Ustala się wadium dla grupy 9 – 280,00 zł, i dla grupy 9A – 500,00 zł.

40. Grupa 1 -pozycja 5-8 prosimy o dopuszczenie  strzykawek bez rozszerzonej skali, 
powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

41. Prosimy  o  dopuszczenie  strzykawek  bez  kontrastowego  tłoka,  powszechnie 
używanych w placówkach służby zdrowia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

42. Czy zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max po 100 szt. tak jak 
do tej pory dostarczane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max po 100 szt.

43. Grupa  1  poz.  10  -czy  poprzez  poprzeczne  wycięcie  Zamawiający  rozumie 
prostopadłe wycięcie na tłoku w celu lepszej stabilizacji strzykawki w pompie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

44. Grupa 1 pozycja 10 i 11 czy zamawiający wymaga aby na cylindrze strzykawki 
była umieszczona  nazwa własna strzykawki i nazwa (logo) producenta w celu 
łatwiejszej  weryfikacji  używanej  strzykawki  nawet  bez  opakowania 
jednostkowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

45. Grupa  1  pozycja  12  –  zamawiający  wymaga aby  kranik  trójdrożny  posiadał 
wyczulany i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

46. czy zamawiający wymaga aby kranik posiadał trójramienne pokrętło?  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.
47. czy  zamawiający  wymaga  aby  każde  z  wejść  kranika  było  zabezpieczone 

fabrycznie zamontowanymi korkami co zapewnia pełną sterylność kranika nawet 
po rozpakowaniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

48. czy kranik ma posiadać maksymalną objętość wypełniania 0,23 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

49. Grupa 1 pozycja 13 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej z rozwiązaniem 
równoważnym  do  filtra  hydrofobowego  w  postaci  zastawki  antyzwrotnej 
zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

50. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać 
kaniule? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

51. prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G wykonanej z PTEE widocznej w USG jako 
mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badanie dla samego małego pacjenta i 
osoby wykonującej  badanie niż  dotychczas  tradycyjne stosowanie promienie x 
(RTG) dotychczas stosowane?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

52. prosimy  o  wyłączenie  kaniuli  24  G  i  dodanie  jej  w  pakiecie  nr  2.  prośbę 
motywujemy tym, iż kaniula 24G jest kaniula noworodkową, a taka w rozmiarzy 
26 G znajduje się w pakiecie 2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

53. czy zamawiający wymaga aby kaniule były pakowane Tyvec , które zapobiega 
mikrorozszczelnienia  uszkodzeniom  w  trakcie  przechowywania  i  w  efekcie 
gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powoduje następstwa w 
postaci powikłań / zapalenie żył, odczyny/?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

54. Czy  kaniule  do  wlewu  dożylnego  maja  być  wyposażone  w  samozamykający 
(zatrzaskowy)  port  boczny  zwiększający  bezpieczeństwo  epidemiologiczne 
pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

55. W związku z tym , iż występuje kilka rodzajów poliuretanu, różniących się np. 
twardością to czynie zaszła omyłka i do oferty mają być dołączone opublikowane 
badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu (22G-14G)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

56. czy kaniula(22 G-14 G ) ma posiadać pięć czy sześć pasków radiocienujących?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
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57. grupa 1  pozycja  13  poz.  0,9  –  czy  nie  zaszła  omyłka i  Zamawiający wymaga 
kaniuli w rozmiarze 0,8 a nie 0,9 wykonanej z PTFE jako odrębnej pozycji w 
pakiecie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża - zgody zgodnie z SIWZ.

58. grupa 1 pozycja 14 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej z rozwiązaniem 
równoważnym  do  filtra  hydrofobowego  w  postaci  zastawki  antyzwrotnej 
zapobiegającej zwrotnemu zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

59. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływani jakie muszą posiadać 
kaniule?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

60. czy  kaniula  dożylna  z  portem  posiadającą  automatyczny  zatrzask  na  końcu 
mandarynu ma być wyposażona w zabezpieczenie przeciw rozpryskiwaniu się we 
krwi  w  postaci  systemu  kapilar  co  chroni  personel  przed  ewentualnym 
kontaktem ochlapaniem się krwią?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

61. grupa  2  pozycja  3-5  -prosimy  zamawiającego  o  wydzielenie  pozycji  3-5  do 
oddzielnego pakietu .
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

62. grupa  2  pozycja  1  -czy  nie  zaszła  oczywista  omyłka  i  Zamawiający  będzie 
wymagał doręczenia badań potwierdzających biokompatybilność poliuretanu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

63. grupa 6 pozycja 6-7, 16,21 – czy zamawiający dopuści dł 210 cm , długość 213 cm 
nie ma klinicznego uzasadnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -  zgodnie z SIWZ.

64. grupa 6 pozycja 10-14 – czy zamawiający wymaga aby cewnik posiadał barwne i 
numeryczne  oznaczenie  na  cewniku  w  celu  lepszej  identyfikacji  używanego 
cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

65. grupa 6 pozycja 15- czy zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek śluzu 
o pojemności 25 ml ze skalą co 2 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

66. grupa  6  pozycja  18-19  –  czy  zamawiający  dopuści  zestaw  w  skład  których 
wchodzi: 1 szt. wodoodpornej papierowej serwety ok. 76x46 cm tacka w kształcie 
nerki jedna para rękawiczek winylowych w rozmiarze XL, rękawiczka foliowa w 
rozmiarze XL plastikowa tacka z 6 gazikami, 2 kompresy gazowe o wymiarach 8 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

x 7,5 cm wodoodporna osłonka z rozcięciem w rozmiarze 76x46 cm plastykowa 
peseta saszetka z wodorozpuszcalnym lubrykatem – środkiem nawilżającym 5g?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

67. grupa 10 poz 8-9 czy zamawiający wymaga aby cewniki tak jak asortyment z 
pozycji  1-7 nie  zawierały ftalanów czyli  DEHP i  informacja o ich braku była 
fabrycznie nadrukowana przez producenta cewników na opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

68. grupa 10 pozycja 10 czy cewniki mają posiadać balon wykonany z mieszaniny 
silikonu  i  lateksu  (silkolateksu)  co  podczas  wykonywanych  zabiegów 
minimalizuje  kontakt  pacjent  z  lateksem dzięki  uwalniającemu się  silikonowi 
zawartemu w mieszaninie i zmniejsza ryzyko wystawienia reakcji alergicznej.?
Odpowiedź:  tak,  cewniki  mają  posiadać  balon  wykonany  z  mieszaniny  silikonu  i 
lateksu  (silkolateksu)  co  podczas  wykonywanych  zabiegów  minimalizuje  kontakt 
pacjent z lateksem dzięki uwalniającemu się silikonowi zawartemu w mieszaninie i 
zmniejsza ryzyko wystawienia reakcji alergicznej.  

69. czy zamawiający wymaga aby sonda posiadała znacznik rtg w postaci pierścienia 
umieszczonego między balonami w celu łatwiejszego pozycjonowania sondy po 
założeniu jej pacjentowi?
 Odpowiedź: tak, zamawiający wymaga aby sonda posiadała znacznik rtg w postaci 
pierścienia  umieszczonego  między  balonami  w  celu  łatwiejszego  pozycjonowania 
sondy po założeniu jej pacjentowi 

70. grupa 14 pozycja 1 – czy zamawiający dopuści cewnik silikonowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

71. czy  zamawiający  dopuści  cewnik  z  silikokateksu  z  balonem 3  ml  co  podczas 
wykonywanych  zabiegów  minimalizuje  kontakt  pacjenta  z  lateksem  dzięki 
uwalniającemu  się  silikonowi  zawartemu  w  mieszaninie  i  zmniejsza  ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

72. Czy  zamawiający   wymaga  aby  cewniki  foleya  pediatryczne  posiadały 
prowadnice?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

73. grupa  14  poz,  1-2  czy  zamawiający  wymaga aby  port  do  napełnienia  balonu 
posiadał plastikową zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu 
i  usunięcie  cewnika i  były przystosowane do podłączenia ze strzykawką Luer-
Lock?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

74. czy  cewniki  foleya  w  rozmiarze  06-10  mają  posiadać  długosć  min.  29  cm  a 
rozmiary od 12 do 24 min. 40 cm?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.
75. czy zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.
76. czy nie zaszła omyłka i cewniki foleya w pozycji 2 powinny posiadać balon 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.
77. grupa 14 pozycja 5 – czy zamawiający wymaga cewników Pezzer o długości 40 

cm i min. 3 lub 4 oczkach drenujących zapewniających lepszy drenaż?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

78. czy zamawiający wymaga aby cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie 
wew. foliowe i  zewnętrzne  folia/papier?  Tylko tego typu opakowanie  pozwala 
przeprowadzić  cewnikowanie  w  sposób  jałowy  znacząco  ograniczając  ryzyko 
rozwoju  infekcji  układu  moczowego  równocześnie  ograniczając  koszty 
zamawiającego (poprzez  skrócenie  czas  pobytu pacjenta w szpitalu  eliminację 
kosztów ewentualnej antybiotykoterapii).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

79. czy długość 35 cm jest długością minimalną cewnika?
Odpowiedź:  długość 35 cm jest długością minimalną cewnika

80. grupa  14  pozycja  7  czy  zamawiający  wymaga,  aby  worek  posiadał  port  do 
pobierania próbek
Odpowiedź:  zgodnie z SIWZ.

81. czy  zamawiający wymaga aby worek posiadał  białą  tylną ściankę ułatwiającą 
obserwację zbieranego moczu?
Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.

82. grupa 14 pozycja 10 – czy zatyczka ma posiadać budowę schodkową uniwersalną 
pasującą do wszystkich typów cewnika?
Odpowiedź:   zatyczka  ma  posiadać  budowę  schodkową  uniwersalną  pasującą  do 
wszystkich typów cewnika.

83. grupa 20 pozycja 7 czy zamawiający dopuści dren o długości 125 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuści dren o długości 125 cm

84. czy zmawiający dopuści zestaw ze zbiornikiem o poj. 600ml?
Odpowiedź: Zmawiający dopuści zestaw ze zbiornikiem o poj. 600ml

85. grupa 22 pozycja 2 – czy zamawiający dopuści elektrodę na włóknie – materiale 
delikatniejszym dla skóry dzieci i noworodków?
Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.

86. grupa 22 pozycja 1 – czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 37,5 na 
37,5  ?
Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.
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87. czy zamawiający wymaga aby elektrody posiadały tarkę – element ułatwiający 
przygotowanie?
Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.

88. czy zamawiający  wymaga elektrod po 3 szt na podkładzie?
Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.

89. pytania  do  treści  SIWZ  i  warunków  umowy:  czy  w  razie  wątpliwości 
zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wezwania  wykonawców  do 
przedstawienia próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji zgodności 
z wymogami zawartymi w SIWZ? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. 

90. prosimy o zmianę wysokości kary umownej określonej w umowie w § 9 ust. 2 pkt 
1 na karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 
2 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Dostawca przy  czym w przypadku częściowej realizacji  umowy kara zostanie 
obniżona  proporcjonalnie  do  stopnia  wykonania  umowy  do  dnia  odstąpienia 
przez Dostawcę.  
Odpowiedź:   zamawiający nie wyraża zgody.

92. grupa  28  –  obłożenia  chirurgiczne.  Poz.  3  jednorazowe  jałowe  fartuchy 
chirurgiczne wykonane z  włókniny polipropylenowej typu SMS z elastycznym 
mankietem wiązane z tyłu tylko na troki rozm. M, L, XL – czy zamawiający 
dopuści możliwość zaoferowania tychże fartuchów w rozmiarach L i XL? 
Odpowiedź:  zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania   fartuchów 
chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS z elastycznym 
mankietem wiązanych z tyłu tylko na troki w rozmiarach L i XL

93. grupa  6  pozycja  17  czy  zamawiający  wymaga  aby  nebulizator  był  sterylny?
jedynie  sterylny  produkt  zapewnia  maksymalne  bezpieczeństwo  i  zmniejsza 
ryzyko wystąpienia dodatkowych zakażeń dróg oddechowych pacjenta.
Odpowiedź: tak,  wymaga aby nebulizator był sterylny

94. grupa  6  pozycja  5  czy  zamawiający  zgodzi  się  na  wydzielenie  z  pakietu  tej 
pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

95. pakiet  22  pozycja  1  czy  zamawiający  wymaga  aby  elektroda  j.u.  EKG  o 
wymiarach  48x34  mm  i  podłożu  piankowym  z  hydrożelem  stałym  była 
jednocześnie  przeznaczona  do  ciągłego  nadzoru  kardiologicznego  prób 
wysiłkowych oraz badań holterowskich.
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Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby elektroda j.u. EKG o wymiarach 48x34 mm i 
podłożu piankowym z hydrożelem stałym była jednocześnie przeznaczona do ciągłego 
nadzoru kardiologicznego prób wysiłkowych oraz badań holterowskich.

96.  pakiet 22 pozycja 2 – czy zamawiający wymaga aby elektroda posiadała kształt 
okrągły o średnicy 35 mm, o podłożu piankowym z hydrożelem stałym.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elektroda posiadała kształt okrągły o średnicy 
35 mm, o podłożu piankowym z hydrożelem stałym

97. Dotyczy grupy 23 i 29  zwracamy się z prośbą o sprostowanie ilości wymaganej 
partii próbnej  wyrobów (rozdz. XV tabela wykaz partii próbnej ) dla grupy 23 i 
29.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. tego wyrobu.

98. w grupie  29  mowa jest  dostarczeniu  partii  próbnej  w postaci  2  zestawów i  2 
fartuchów,  podczas  gdy  opis  przedmiotu  zamówienia  dotyczy  zestawów 
operacyjnych i nie określenia żadnych wymogów dla wspomnianych fartuchów.
Odpowiedź: opis fartuchów znajduje się w grupie 28.

99.  Grupa 27 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści pieluszki  o wkładzie celulozowym pokrytym delikatną 
włókniną w rozmiarze 12 cm x 25 cm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pieluszki  o wkładzie celulozowym pokrytym 
delikatną włókniną w rozmiarze 12 cm x 25 cm.

Powyższe odpowiedzi  zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania ,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążąca. 
Termin składania ofert – 16 maja 2008 r. do godz. 12.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -   16 maja 2008 r. do godz. 12.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem

1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 9A
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