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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę  materiałów  medycznych dla Szpitala Specjalistycznego 
im. S. Żeromskiego w Krakowie -  n r  s p r a w y  Z P  2 9 / 2 0 1 1

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  dot. Grupy 13 poz. 14  
Zamawiający w pozycji  14 jako jednostkę miary podał „op”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka 
pisarska i w w/w pozycji winno być 121 000 szt. lub 2 420 op. po 50 szt.?
Odpowiedź nr 1: W ww. pozycji winno być 2 420 opakowań – op.'50 szt.

Pytanie nr 2:  dot. Grupy 13 poz. 15
Zamawiający w pozycji  15 jako jednostkę miary podał „op”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka 
pisarska i w w/w pozycji winno być 53 000 szt. lub 1 060 op. po 50 szt.?
Odpowiedź nr 2:  W ww. pozycji winno być 1 060 opakowań – op.'50szt.

Pytanie nr 3:  
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 3: TAK.

Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający  zgadza  się  aby  w §  9  ust.  2  pkt  2)  wzoru  umowy słowa  „wartości  zamawianej  partii  
materiałów” zostały zastąpione słowami „wartości materiałów niedostarczonych w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości 
całego  zamówienia.  W  przeciwnym  razie,  w  przypadku  częściowej  realizacji  zamówienia,  kara  umowna 
mogłaby być  niewspółmiernie  wysoka  w stosunku do  wartości  niedostarczonego towaru,  a  nawet  mogłaby 
przewyższać  wartość  niedostarczonego  towaru.  Taka  kara  mogłaby  być  uznana  za  rażąco  wygórowaną  w 
rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź nr 4:  TAK.

Pytanie nr 5:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 lit. a) wzoru umowy zostały dopisane słowa „oraz braku wymiany tych  
materiałów na zgodne z ofertą w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2”? 
Uzasadnione jest aby dostarczenie materiałów niezgodnych z ofertą uprawniało do rozwiązania umowy tylko 
wówczas, gdy pomimo złożenia reklamacji materiały te nie zostały w terminie wymienione na prawidłowe. W 
przeciwnym razie, nawet omyłkowe dostarczenie materiałów choćby nieznacznie niezgodnych z ofertą (np. co 
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do rozmiaru) uprawniałoby do rozwiązania umowy, co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą; zwłaszcza 
w świetle dotkliwych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Odpowiedź nr 5: TAK.

Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 lit. b) wzoru umowy przed słowami „zwłoki w dostarczeniu w ramach  
reklamacji” zostało dodane słowo „dwukrotnej”? 
Skoro podstawą rozwiązania umowy,  wg § 11 lit.  b)  wzoru umowy,  mogą być co najmniej  dwa przypadki  
niezrealizowania zamówienia w terminie, to uzasadnione jest aby zwłoka w wymianie materiałów na wolne od 
wad uprawniała do rozwiązania umowy również wówczas o ile zajdą co najmniej dwa przypadki takiej zwłoki. 
Odpowiedź nr 6: TAK.

Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 13 ust. 2  
wzoru umowy, nie była zamieszczana bezpośrednio na fakturze, lecz na załączniku do faktury? 
Informacja  o  zakazie  przelewu  wierzytelności  nie  musi  być  zamieszczana  na  fakturze  według  przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 
wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców  korzystających  z  takich  systemów wystawiania  faktur,  zamieszczanie  powyższych  informacji 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Odpowiedź nr 7:  NIE.

Pytanie nr 8:  Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetą z otworem 5 cm, z pozostałymi 
składowymi zgodnie z swiz?
Odpowiedź nr 8: TAK.

Pytanie nr 9:  Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 7:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego z serwetą z laminatu 2-warstwowego o 
gramaturze 56g/m2, z pozostałymi składowymi zgodnie z swiz?
Odpowiedź nr 9: TAK.

Pytanie nr 10:  Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 9:
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  zestawu  jałowego  zapakowanego  w  torebkę  papierowo-foliową  z 
etykietą zgodnie z swiz; skład zestawu zgodny z siwz?
Odpowiedź nr 10:  TAK.

Pytanie nr 11:  Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 10:
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu jałowego zapakowanego w torebkę papierowo-foliową, z 
etykietą zgodną z siwz; z nożyczkami 14cm, pozostałe składowe zestawu zgodnie z siwz?
Odpowiedź nr 11: TAK.

Pytanie nr 12:  Dot. pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji nr 3, 10, 11 i utworzenie odrębnego pakietu.
Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:  Dot. pakiet 2, pozycji 15
Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  z  pakietu  2  pozycji  nr   15  i  utworzenie  odrębnego  pakietu  oraz  
dopuszczenie w tej pozycji elektrod owalnych o średnicy 60 cm.
Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:  Dot. pakiet 6, poz. 8, 10, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 43.
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 8, 10, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 43 i utworzenie 
odrębnego pakietu, zawierającego wyłącznie w/w pozycje. Podział zadania pozwoli na złożenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert, a Państwu na wybranie najkorzystniejszej z nich.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:  Dot. pakiet 6, pozycji 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z przestrzenią martwą 55 ml i oporem przepływu 2,0 cm H20 
przy 60 l/min. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 16:  Dot. pakiet 6, pozycji 35
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  anestetycznego  zestawu  oddechowego  z  oddzielnie  pakowanym 
systemem worka z dodatkową rurą, spełniający pozostałe wymogi specyfikacji. Indywidualne pakowanie układu 
oddechowego i systemu worka z dodatkową rurą pozwala na ich dowolne wykorzystanie zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem.
Odpowiedź nr 16: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 17: Dot. pakiet 6, pozycji 43 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakich łyżek potrzebuje (Miller, Macintosh) oraz jakiego rodzaju – 
światłowodowe czy żarówkowe.
Odpowiedź nr 17: Zamawiający oczekuje zaoferowania łyżek Macintosh – światłowodowe.

Pytanie nr 18: Dot. zapisów w projekcie umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w 
każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych? Wówczas zmianie 
ulegnie cena brutto, a netto pozostaje bez zmian.
Tym samym proponujemy zmianę w treści par. 4 ust. 4 poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego
...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”
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i wprowadzenie zapisu o treści
…” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT 
w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”
Odpowiedź nr 18:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym zmienia treść par. 4 
ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego
...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”
i wprowadza zapis o treści:
…” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek 
VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Pytanie nr 19:  Grupa nr 12 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym, który nie posiada zastawki antyzwrotnej?
Odpowiedź nr 19:  NIE.

Pytanie nr 20: Grupa nr 12 poz. 3-4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na zacisku przyrządu do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych  
znajdowało się logo producenta?
Odpowiedź nr 20:  NIE.

Pytanie nr 21: Dot. grupy 8 pozycja 4, 5, 6 
Wnosimy o wydzielenie pozycji 4, 5, 6 z grupy 8 i utworzenie grupy 8A zawierającej w/w pozycje.
Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 22: Dot. grupy 8 poz. 6 
Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia ofert na równoważny zestaw do odsysania pola operacyjnego 
końcówka śr. Ch 22-24, dren śr. 6/8 mm, długość drenu min. 200 cm – opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-
papier. 
Odpowiedź nr 22:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 23: Grupa II
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ile sztuk elektrod EKG wymaga w Grupie II w pozycji 15. 
Jeżeli jest to jak podano 94000 opakowań to po ile sztuk elektrod ma być w opakowaniu i czy oferent może 
zaoferować swoje opakowania na przykład po 30 lub 50 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości.
Odpowiedź nr 23: W ww. pozycji winno być 1 880 opakowań – op.'50 szt.

Pytanie nr 24: Grupa II – pozycja 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie II – pozycja 10 wysokiej klasy jakościowej równoważnej 
elektrody  dla  noworodków  z  przewodem  odprowadzającym  dł.  50  cm,  czujnik  srebrowy  Ag,  bezpieczna 
standardowa wtyczka DIN, z przeźroczystym żelem, owalna 23x30mm lub mniejsza 20x25 mm. 
Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.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

Pytanie nr 25: Grupa II – pozycja 15
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  Grupie  II  –  pozycja  15  równoważnej elektrody  EKG  j.u  dla 
dorosłych z hydrożelem stałym, podłoże piankowe, owalny kształt ułatwiający naklejanie rozmiar 50x36 mm.
Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26: Grupa II
Producent elektrod EKG zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Grupy II pozycji 10, 15 i 16 i  
utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu.
Zwiększy to konkurencyjność oferty i pozwoli producentowi na wzięcie udziału w przetargu.
Odpowiedź nr 26:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie z grupy nr 14 pozycji  14-15 (podkładów) i  utworzy z nich 
odrębny pakiet-y wg uznania zamawiającego? 
Odpowiedź nr 27:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający  w pozycji  1 i  2  dopuści  igły do znieczuleń  podpajęczynówkowych  typu  Pencil-Point  w 
wymaganych rozmiarach z prowadnicą o długościach 90mm zamiast 88mm? 
Odpowiedź nr 28: TAK.

Pytanie nr 29: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point w rozmiarze 
25G z prowadnicą o długości 115mm zamiast 103mm? 
Odpowiedź nr 29: TAK.
 
Pytanie nr 30: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający  w pozycji 4 dopuści atraumatyczną igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-
Point w rozmiarze 26G z prowadnicą o długości 90mm zamiast 88mm? 
Odpowiedź nr 30:  TAK.

Pytanie nr 31: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 
18G (1,3 x 80mm) kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi 
„skrzydełkami”;  cewnika  z trzema  otworami  bocznymi,  wykonanego  z  obojętnego  chemicznie  tworzywa 
medycznego  w  rozmiarze  20G  o  długości  90mm,  odporny  na  załamania,  znaczniki  długości;  filtr  
zewnątrzoponowy  płaski  0,2,  skuteczny  przez  96h,  o  objętości  wypełnienia  0,8ml,  sterylny;  strzykawka 
niskooporowa  z  końcówką  luer  slip  10ml;  zatrzaskowy  łącznik  do cewnika  wykluczający  przypadkowe 
rozłączanie;  prowadnik  i  etykieta  identyfikacyjna  cewnika  ZO,  zatrzaskowy system mocowania  cewnika  do 
skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną? 
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Odpowiedź nr 31:  TAK.

Pytanie nr 32: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatło-
wy 7F (2,33mm) długość 20cm, o kanalikach  14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promie-
niach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i ozna-
czonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi 
informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną 
uszczelniającą  umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane 
do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę 
wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, bez 
możliwości kontroli za pomocą EKG, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne? 
Odpowiedź nr 32:  TAK.

Pytanie nr 33: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatło-
wy 4F (1,33mm) długość 12cm, o kanalikach  18Ga/22Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promie-
niach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i ozna-
czonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi 
informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, pro-
wadnicę 0,46mm/40cm ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mo-
cujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, bez możliwości kontroli za pomocą EKG, 
skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne? 
Odpowiedź nr 33:  TAK.

Pytanie nr 34: Pakiet nr 11
Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści atraumatyczną igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-
Point w rozmiarze 22G zamiast 19G z prowadnicą o długości 90mm zamiast 88mm? 
Odpowiedź nr 34:  TAK.

Pytanie nr 35:   dotyczy Grupy nr 1 poz. 6, 7, 8, 23
Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 1 pozycje nr 6, 7, 8, 23 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi  
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.
Odpowiedź nr 35:  NIE.

Pytanie nr 36:  dotyczy Grupy nr 1 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji maski twarzowe anestezjologiczne jednorazowego 
użytku sterylne?
Odpowiedź nr 36:  TAK.
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Pytanie nr 37:  dotyczy Grupy nr 8 poz. 4, 5
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  w  tych  pozycjach  dreny  łączące  pakowane  w  pojedyncze 
opakowanie folia-papier?
Odpowiedź nr 37:  TAK.

Pytanie nr 38:  dotyczy Grupy nr 8 poz. 8, 9
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  w  tych  pozycjach  dreny  typu  Kehr  pakowane  w  pojedyncze 
opakowanie folia-papier?
Odpowiedź nr 38:  TAK.

Pytanie nr 39:  dotyczy Grupy nr 8 poz. 10, 11, 16
Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 8 pozycje nr 10, 11, 16 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.
Odpowiedź nr 39:  NIE.

Pytanie nr 40:  dotyczy Grupy nr 10 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji cewników typu Foley z balonem 15 – 30ml?
Odpowiedź nr 40:  NIE.

Pytanie nr 41:  dotyczy Grupy nr 10 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji cewników typu Pezzer pakowane w opakowanie typu  
folia-papier?
Odpowiedź nr 41:  TAK.

Pytanie nr 42:  dotyczy Grupy nr 10 poz. 13, 14
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania   w  tych  pozycjach  kanki  doodbytnicze  z  jednym  otworem 
centralnym?
Odpowiedź nr 42:  TAK.

Pytanie nr 43:  dotyczy Grupy nr 10 poz. 23
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji kieliszki j.u. do podawania leków ze skalą 25ml op.  
a’75szt?
Odpowiedź nr 43: NIE.

Pytanie nr 44:  dotyczy Grupy nr 12 poz. 10, 12
Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 8 pozycje nr 10, 12 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie 
większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.
Odpowiedź nr 44: NIE.

Pytanie nr 45:  dotyczy Grupy nr 13 poz. 5
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji strzykawki dwuczęściowe 2ml z rozszerzoną skalą do 
3ml z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla Łatwego nabierania 
leków do pełnej objętości, na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek, op. 
100szt.?
Odpowiedź nr 45: TAK.

Pytanie nr 46:  dotyczy Grupy nr 13 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji strzykawki dwuczęściowe 20ml z rozszerzoną skalą 
do  24ml  z  kontrastującym  tłokiem  i  czarną  skalą.  Zabezpieczenie  tłoka  przed  wypadaniem  dla  Łatwego 
nabierania  leków do pełnej  objętości,  na cylindrze  umieszczone logo producenta  celem łatwej  identyfikacji  
strzykawek, op. 100szt.?
Odpowiedź nr 46: TAK.

Pytanie nr 47:  dotyczy Grupy nr 13 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  w tej pozycji strzykawki cewnikowe z łącznikiem mlecznym i logo 
producenta na strzykawce?
Odpowiedź nr 47: NIE.

Pytanie nr 48:  dotyczy Grupy nr 13 poz. 17, 18, 19, 20
Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 13 pozycje nr 17, 18, 19, 20 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi  
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę?
Odpowiedź nr 48: NIE.

Pytanie nr 49:  dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość by w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie uległa wartości 
brutto oferowanego asortymentu oraz wartości  podatku VAT przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej 
wartości netto?
Odpowiedź nr 49: vide odpowiedź nr 18 niniejszego pisma.

Pytanie nr 50:  dotyczy grupy nr 12 poz. 8
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji  8 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli aparat do 
przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem aerozolowym 0,2 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm?
Odpowiedź nr 50:  Zamawiający ma na myśli aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem 
aerozolowym 0,2 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 51:  Grupa nr 10, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pokrywane silikonem jednostronnie?
Odpowiedź nr 51: NIE.

Pytanie nr 52:  Grupa nr 10, pozycja 1
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Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH 6 z balonem 3ml?
Odpowiedź nr 52: NIE.

Pytanie nr 53:  Grupa nr 10, pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści cewniki zawierające ftalany?
Odpowiedź nr 53: NIE.

Pytanie nr 54:  Grupa nr 10, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 36 cm?
Odpowiedź nr 54: NIE.

Pytanie nr 55:  Grupa nr 10, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40cm?
Odpowiedź nr 55: TAK.

Pytanie nr 56:  Grupa nr 10, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności  całkowitej 2500ml (2000 poj.  
worka i 500ml poj. komory pomiarowej)  lub pojemności  całkowitej  3500ml (3000 poj. worka i 500ml poj.  
komory pomiarowej) o długości drenu 125cm z bezigłowym portem do pobierania moczu?
Odpowiedź nr 56: NIE.

Pytanie nr 57:  Grupa nr 10, pozycja 12
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  lewatywy  z  cewnikiem  wykonanym  z  PCV  zakończonym  miękko 
wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi, bez uchwytu do zawieszania?
Odpowiedź nr 57: NIE.

Pytanie nr 58:  Grupa nr 10, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści kanki odbytnicze o długości 36 cm?
Odpowiedź nr 58: TAK.

Pytanie nr 59:  Grupa nr 10, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia ze znacznikiem w odległości 200mm od dystalnego końca?
Odpowiedź nr 59: NIE.

Pytanie nr 60:  Grupa nr 10, pozycja 19-21
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe nie posiadające wkładek redukcyjnych w konektorach, gdyż ze 
względu na lejkowatą budowę konektora stosowanie redukcji nie jest konieczne.
Odpowiedź nr 60: NIE.

Pytanie nr 61:  Grupa nr 14, pozycja 12 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zada-
nia zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź nr 61: NIE.

Pytanie nr 62: Grupa nr 14, pozycja 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zada-
nia zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź nr 62: NIE.

Pytanie nr 63:  Dot. grupy nr 1, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania gumkami za uszami?
Odpowiedź nr 63: NIE.

Pytanie nr 64: Dot. grupy nr 1, poz. 3, 4, 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu tlenowego o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 64: TAK – dot. pozycji nr 3 i 4. NIE – dot. pozycji nr 5.

Pytanie nr 65: Dot. grupy nr 1, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej osobno pakowanej z przewodem tleno-
wym o dł. 420 cm?
Odpowiedź nr 65: TAK.

Pytanie nr 66: Dot. grupy nr 1, poz. 6, 7, 8
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6,7, 8 z pakietu nr 1 i utworzenie osobnego pakietu 1A, co umoż-
liwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź nr 66: NIE.

Pytanie nr 67: Dot. grupy nr 1, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 8x13?
Odpowiedź nr 67: NIE.

Pytanie nr 68:   Dot. grupy nr 1, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 15x15?
Odpowiedź nr 68: NIE.

Pytanie nr 69: Dot. grupy nr 1, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 35x25?
Odpowiedź nr 69: NIE.
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Pytanie nr 70: Dot. grupy nr 1, poz. 9, 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych z drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 70: TAK.

Pytanie nr 71: Dot. grupy nr 1, poz. 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trenażera oddechowego przepływowego, 3-kulkowy do treningu prze-
pływu oddechowego z szerokim  zakresem  przepływu, od 600 do 1200 ml/sek z minimalnym przepływem ozna-
czonym na ścianie każdej z komór (odpowiednio: 600, 900 i 1200 ml/sek.) z ustnikiem?
Odpowiedź nr 71: NIE.

Pytanie nr 72: Dot. grupy nr 1, poz. 13-16
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z dwoma 
otworami naprzeciwległymi i otworem końcowym?
Odpowiedź nr 72: TAK.

Pytanie nr 73: Dot. grupy nr 1, poz. 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania dla noworodków w rozmiarze 6-8Ch o długości 
roboczej 285mm?
Odpowiedź nr 73: TAK.

Pytanie nr 74: Dot. grupy nr 1, poz. 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pobierania wydzieliny z oskrzeli do badań mikrobiolo-
gicznych o pojemności 10 ml?
Odpowiedź nr 74: NIE.

Pytanie nr 75: Dot. grupy nr 1, poz. 19
1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z przewodem tlenowym o długości 210 cm?
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o tempie opróżniania 3-3,5 ml w ciągu 10 min przy 
zalecanym przepływie 6-8 l/min?
3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli nebulizator, który ma pracować  w zakresie 0-90 
stopni?
4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma mieć pojemność 6 ml i ma być skalowany co 1 
ml?   5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawę dyfuzora nie 
wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni co chroni przed ewentualną 
kontaminacją nebulizatora?
6) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych 
cząsteczek MMAD ma wynosić 2,7 mikrona?
Odpowiedź nr 75: 
1) TAK.
2) TAK.
3) TAK.
4) Zgodnie z opisem w SIWZ.
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5) Zgodnie z opisem w SIWZ.
6) Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 76: Dot. grupy nr 1, poz. 20
1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z przewodem tlenowym o długości 210 cm?
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli nebulizator, który ma pracować  w zakresie 0-90 
stopni?
3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma mieć pojemność 6 ml i być skalowany co 1 ml?
4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawę dyfuzora nie 
wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni co chroni przed ewentualną 
kontaminacja nebulizatora?
5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych 
cząsteczek MMAD ma wynosić 2,7 mikrona?
Odpowiedź nr 76: 
1) TAK.
2) Zgodnie z opisem w SIWZ.
3) Zgodnie z opisem w SIWZ.
4) Zgodnie z opisem w SWIZ.
5) Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 77: Dot. grupy nr 1, poz. 21
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z dwoma 
otworami naprzeciwległymi i otworem końcowym?
Odpowiedź nr 77: TAK.

Pytanie nr 78: Dot. grupy nr 1, poz. 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu tlenowego o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 78: TAK.

Pytanie nr 79: Dot. grupy nr 6, poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13 o niższych oporach niż opisane a  
mianowicie 2,0 cm H20 przy przepływie 60 l/min?
Odpowiedź nr 79: NIE.

Pytanie nr 80: Dot. grupy nr 6, poz. 23
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli filtr elektrostatyczny przeznaczony dla dzieci o objętości 
oddechowej Vt 50-250  ml?
Odpowiedź nr 80: Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 81: Dot. grupy nr 6, poz. 24
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli wymiennik ciepła i wilgoci do za-
stosowania bezpośrednio na rurce tracheostomijnej?
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Odpowiedź nr 81: Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 82: Dot. grupy nr 7, poz. 7
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga, aby kompatybilność igieł do pena powinna być potwierdzona 
certyfikatem kompatybilności technicznej?
Odpowiedź nr 82: NIE.

Pytanie nr 83: Dot. grupy nr 10
Czy zamawiający ze względu na większą konkurencyjność ofert zgodzi się podzielić ten pakiet na dwa osobne 
zadania: zadanie nr 10, poz. 1 – 14 oraz zadanie nr 10A, poz. 15 – 27?
Odpowiedź nr 83: NIE.

Pytanie nr 84: Dot. grupy nr 10, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Nelaton zawierającego ftalany tak jak obecnie stosowane 
w Państwa szpitalu?
Odpowiedź nr 84: NIE.

Pytanie nr 85: Dot. grupy nr 10, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Tiemann zawierającego ftalany tak jak obecnie stosowa-
ne w Państwa szpitalu?
Odpowiedź nr 85: NIE.

Pytanie nr 86: Dot. grupy nr 10, poz. 5
1)Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik typu Pezzer wyposażony w minimum 3-4 
otwory drenujące zapewniające większą skuteczność drenażu?
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Pezzera o długości 40 cm tak jak obecnie stosowane u Pań-
stwa w szpitalu?
Odpowiedź nr 86: 
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego cewnika, pozostałe wymagania bez zmian.
2) TAK.

Pytanie nr 87: Dot. grupy nr 10, poz. 6
1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500 
ml ( worek 2000 ml i komora 500 ml) o długości drenu od 1,1 do 1,5? 
2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli worek do godzinowej zbiórki moczu z 
drenem dwuświatłowym i portem bezigłowym?
3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli worek do godzinowej zbiórki moczu z zastawką w  
łączniku drenu co zabezpiecza przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley, znacznie zmniejszając 
tym samym ryzyko powstania infekcji wstępujących?
Odpowiedź nr 87: 
1) TAK.
2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego worka, pozostałe wymagania bez zmian.
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3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego worka, pozostałe wymagania bez zmian.

Pytanie nr 88: Dot. grupy nr 10, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do dobowej zbiórki moczu, sterylne, dla dorosłych, z drenem.
Odpowiedź nr 88: NIE.

Pytanie nr 89: Dot. grupy nr 13, poz. 5-8
1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez rozszerzonej skali, powszechnie 
używanych w placówkach służby zdrowia.
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez kontrastującego tłoka, powszechnie 
używanych w placówkach służby zdrowia.
Odpowiedź nr 89: 
1) NIE.
2) NIE.

Pytanie nr 90: Dot. grupy nr 13, poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.
Odpowiedź nr 90: NIE.

Pytanie nr 91: Dot. grupy nr 5 poz. 1,2,3,4,5,6
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z poliuretanu materiału lepiej oddychającego i rozciągliwego od 
poliestru, ultracienką o grubości 0,025 mm, paroprzepuszczalność powyżej 800 g/m2/24h
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 91: TAK.

Pytanie nr 92: Dot. grupy nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 28 cm x 53,5 cm , rozmiar części lepnej  
28 cm x 45 cm?
Odpowiedź nr 92: TAK.

Pytanie nr 93: Dot. grupy nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 63,5 cm x 45 cm , rozmiar części lepnej 
55 cm x 45 cm?
Odpowiedź nr 93: TAK.

Pytanie nr 94: Dot. grupy nr 5 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 10 cm x 22,5 cm , rozmiar części lepnej 
10 cm x 14 cm?
Odpowiedź nr 94: TAK.

Pytanie nr 95: Dot. grupy nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 38,5 cm x 28 cm , rozmiar części lepnej
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28 cm x 30 cm?
Odpowiedź nr 95: TAK.

Pytanie nr 96: Dot. grupy nr 5 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą o rozmiarze całkowitym 55 cm x 50 cm , rozmiar 
części lepnej  55 cm x 45 cm?
Odpowiedź nr 96: TAK.

Pytanie nr 97: Dot. grupy nr 5 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą o rozmiarze całkowitym 65 cm x 90 cm , rozmiar  
części lepnej 60 cm x 90 cm?
Odpowiedź nr 97: TAK.

Pytanie nr 98: Dot. grupy nr 5 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki spełniające opis SIWZ o składzie :
1 x Papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)
1 x Serweta pod pośladki 96,5 x 118 cm z torbą na płyny, 2 obszary wzmocnień chłonnych, szerokość części  
podpośladkowej 38,5 cm
Odpowiedź nr 98: TAK.

Pytanie nr 99: Dot. grupy nr 5 poz. 8
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z grupy 5 pozycji 8, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złoże-
nie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 99: NIE.

Pytanie nr 100: Dot. grupy nr 1
Czy Zamawiający wyłączy z grupy nr 1 pozycję nr 11 w osobny pakiet? 
Odpowiedź nr 100: NIE.

Pytanie nr 101: Dot. grupy nr 5 poz. 8
Czy Zamawiający wyłączy z grupy nr 6 pozycję nr 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 35, 36, 43 w osobny pakiet? 
Odpowiedź nr 101: NIE.

II.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.
III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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