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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

nr sprawy ZP 22/2013

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

Pytanie nr 1: dot. Grupa 16, poz. 6
Zwracamy się z prośbą , ze względu na niejednolity charakter zamawianych produktów, o 
wydzielenie z grupy 16 poz.6: Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca 
środek myjący, dotyczącej higieny pacjentów, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny 
tych produktów oraz zrealizuje zapis ustawy o uczciwej konkurencji?
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę, wyłączy z grupy pozycję 6 tj.  Myjkę w postaci rękawicy do 
mycia  pacjentów,  zawierającą  środek  myjący i  tworzy  dla  niej  grupę  16A oraz  ustala 
wysokość wadium jak w tabeli w pkt. II niniejszego pisma.

Pytanie nr 1: dot. Projektu umowy
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie § 12 ust. 2

12. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w 

jej dostarczeniu w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 lub 3, jednak nie więcej niż 10 % 
wartości zamawianej partii materiałów

3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w 
dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy
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Pytanie nr 3: dot. Projektu umowy
Paragraf 4 ust. 4
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośba modyfikację tego zapisu poprzez wprowadzenie 
mechanizmu zmiany cen brutto w razie zmiany stawki VAT z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego wprowadzającego zmianę
Paragraf 13 ust. 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy:
Odpowiedź nr 3.
Ad   Paragraf 4 ust. 4  
Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: Odbiorca 
dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena 
jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.
Ad Paragraf 13 ust. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy

Pytanie nr 4: dot. Grupa 13, poz. 3 i 4
Prosimy o wydzielenie z Grupy 13 pozycji 3 i 4 i utworzenie z nich nowego pakietu
Odpowiedź nr 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5: dot. Grupa 18, poz. 1
Zwracamy się  z  prośba  o  wydzielenie  z  Grupy  nr  18  pozycji  nr  1  (maska  krtaniowa)  i  
utworzenie nowej grupy zawierającej w/w pozycję, co zwiększy konkurencyjność składanych 
ofert  poprzez  dopuszczenie  większej  ilości  oferentów  specjalizujących  się  w  dostawach 
masek krtaniowych.
Odpowiedź nr 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot. Grupa 18, poz. 1
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  maska  posiadała  wzmocniony 
koniuszek  mankietu  nie  podwijający  się  w  trakcie  zakładania,  blokujący  ponadto  górny 
zwieracz przełyku.
Odpowiedź nr 6 Tak, Zamawiający wymaga .

Pytanie nr 7 dot. Grupa 13 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z drenem o długości 180 cm ? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ.
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Odpowiedź nr 7.  Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw z drenem o długości 180 cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 8: dot. Grupa 13, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd z drenem o długości 150 cm, 180 cm, 
210 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź  nr  8.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  przyrząd  z  drenem  o 
długości 150 cm, 180 cm, 210 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 9: dot. Grupa 13, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z drenem o długości 180 cm? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ
Odpowiedź nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat z drenem o długości 
180 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 10: dot. Grupa 14, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  opaskę identyfikacyjną  niesterylna?  Pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ
Odpowiedź  nr  10.   Tak,  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  opaski  identyfikacyjnej 
niesterylnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 11: dot. Grupa 15, poz. 1-4
Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  ww.  pozycjach  ma  na  myśli 
opakowania a'100 szt. podane w kolumnie „Nazwa i opis przedmiotu zamówienia”?
Odpowiedź  nr 11     Tak, Zamawiający ma na myśli opakowania zawierające po 100 szt., przy 
czym wymaga wyceny za 1 szt

Pytanie nr 12: dot. Grupa 15, poz. 5-6
Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  ww.  pozycjach  ma  na  myśli 
opakowania a'50 szt. podane w kolumnie „ Nazwa i opis przedmiotu zamówienia”
Odpowiedź nr 12  Tak, Zamawiający ma na myśli opakowania zawierające po 50 szt.,przy 
czym wymaga wyceny za 1 szt
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Pytanie nr 13: dot. Grupa 15, poz. 7 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ww. pozycji ma na myśli opakowania 
150op x a'100 szt.
Odpowiedź nr 13 Zamawiający zgodnie z tabelą asortymentowo – cenową – załącznik nr 5 
do SIWZ wymaga 150 szt. w w/w pozycji

Pytanie nr 14 dot. załącznika nr 5 do SIWZ
W związku z rozbieżnością pomiędzy sugerowaną przez Zamawiającego tabelą cenową ze 
strony 19 SIWZ, a załącznikiem nr 5, który także zawiera dane dotyczące ceny ofertowej 
prosimy  o  jednoznaczne  wyjaśnienie,  który  z  formularzy  jest  obowiązujący  i  ma  być 
załącznikiem do oferty (załącznik nr 5 zawiera 12 kolumn,  sugerowana tabela  cenowa ze 
strony19 SIWZ – kolumn 11).
Odpowiedź  nr  14.  Wyjaśniając  rozbieżność  Zamawiający  wyjaśnia,  że  obowiązujący  i 
dołączony do oferty jako załącznik do oferty ma być załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 15 dot. projektu umowy
 §4 ustęp 4

Prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na następujący: „Odbiorca dopuszcza możliwość 
zmiany umowy w przypadku zmiany podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 2
zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału 
brutto ulegnie zmianie, cena netto pozostanie bez zmian”

Wykonawca zgodnie z zapisem ustępu 1 gwarantuje niezmienność cen netto w ciagu 
obowiązywania  umowy.  W przypadku  zmiany stawki VAT zachowanie  ceny brutto  musi 
skutkować zmianami cen netto co wyklucza zapis gwarancji ceny netto z ustępu 1. Ustawowe 
zmiany stawek VAT są podatkiem – decyzją polityki fiskalnej państwa i wykonawca nie ma 
wpływu na to jak przekładają się one na wartość brutto, dlatego też nie może zagwarantować 
niezmienności tych cen.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższą modyfikację prosimy także o stosowną 
zmianę zapisów punktu 5 formularza ofertowego.

 § 5 ust. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  termin  dostaw  awaryjnych  liczony  był  w  dniach 
roboczych (tj. wynosił do 3 dni roboczych)

 § 5 ustęp 4
Prosimy o wydłużenie  terminu uzupełnienia  depozytu  dla  wyrobów z  grupy 20 do 3 dni 
roboczych
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Zamawiający posiadając w depozycie założona ilość wyrobów grupy 20 jest w stanie 
kontrolować  stany  minimalne  każdego  z  produktów  oraz  przewidzieć  bieżące 
zapotrzebowanie  i  zużycie  produktów  bez  konieczności  dostaw  w  ciągu  max  24h,  co 
znacząco  wpływa  na  cenę  oferowanych  wyrobów.  Prosimy  o  uwzględnienie  faktu,  że 
oczekujecie  Państw  w  przypadku  innych  grup  towarowych  dostaw  w  trybie  awaryjnym 
realizowanych w ciągu 3 dni. Akcesoria endoskopowe z grupy 20 nie są artykułami pierwszej 
pomocy  (  ratującymi  życie),  prosimy  zatem  o  rozważenie  zasadności  obecnego,  zbyt 
krótkiego terminu dostaw dla tej grupy i wyrażenie zgody na jego wydłużenie.

 § 9 ustęp 2 i 3
czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w obu przypadkach odpowiednio 
do 0,3% wartości zamawianej partii lub wartości reklamowanej partii materiałów za każdy 
dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 15 
 §  4 ustęp 4  

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: Odbiorca 
dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena 
jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.

Zamawiający  zmienia  zapis  pkt.  5  formularza  ofertowego,  który  otrzymuje  brzmienie: 
Oświadczamy,  że gwarantujemy niezmienność cen netto w okresie ..... (min. 12) miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

 §   5 ust. 2   – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące projektu umowy
 §   5 ust. 4  

Zamawiający zmieni zapis § 5 ustęp 4 projektu umowy który otrzymuje brzmienie: Dostawca 
zobowiązuje  się  do  depozytowego  utrzymania  w siedzibie  Odbiorcy wyrobów z grupy 20,  aż  do 
wyczerpania  ilości  wyrobów  przewidzianej  w  załączniku  nr  1  oraz  do  uzupełnienia  depozytu  w 
czasie ....... (max.3) dni roboczych od telefoniczne zgłoszenia takiej potrzeby przez Odbiorcę.

Pytanie nr 16 dot. Grupa 20, poz. 1
Czy  Zamawiający  w  poz  1  grupy  20  dopuści  możliwość  złożenia  oferty  na  prowadnice 
jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025''  długość robocza 4500mm, giętka prosta 
lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm lub 50mm, widoczna w 
promieniach  RTG;  dwukolorowe  dla  identyfikacji  głębokości  wprowadzenia  i  ruchu; 
posiadające specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od
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końca  proksymalnego  prowadnicy  do  jej  końca  dystalnego  w  stosunku  1:1;  fluorowa 
fałdowana powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka 
w opakowaniu.
Odpowiedź nr 16.  Zamawiający dopuszcza   prowadnice  jednorazowego użytku,  średnica 
0,035''  lub  0,025''  długość  robocza  4500mm,  giętka  prosta  lub  zagięta  końcówka pokryta 
powłoką  hydrofilną  o  długości  70  mm  lub  50mm,  widoczna  w  promieniach  RTG; 
dwukolorowe dla identyfikacji głębokości wprowadzenia i ruchu; posiadające specjalny rdzeń 
wykonany  z  nitynolu  1  sztuka  w  opakowaniu  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów SIWZ

Pytanie nr 17 dot. Grupa 20 poz.3
Czy Zamawiający w pozycji 3 grupy 20 dopuści możliwość założenia oferty na jednorazowy 
balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 
średnic; 11,5mm, 14 mm, lub 16 mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej 
lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku 
widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście 
przez zwężenia; maksymalna końcówka średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 
endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika1,85mm, (5,5 Fr); 
zewnętrzna  średnica  proksymalnej  części  cewnika2,45 mm (7Fr);  długość  narzędzia  2000 
mm,  maksymalna  pojemność  balonu  4,8  ml  cieczy;  kompatybilna  prowadnica  0,035''  lub 
mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the wire); 
minimalna  średnica  kanału  roboczego  2,8mm-3,2mm;  w  zestawie  3  odpowiednio 
skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane 
jest z nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź nr 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Grupa 12 poz.1
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się 
z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za 
pomocą  zielonego  wskaźnika),  cewnika  wykonanego  z  poliuretanu,  widocznego  w  rtg, 
dostępnego  w  dwóch  rozmiarach  9Ch  i  12Ch,  zakończonego  układem  z  zastawkami 
jednokierunkowymi  (posiadający  możliwość  przełączenia  w  tryb  drenażu  z  pominięciem 
zastawek), strzykawka luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, 
skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem? 
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Odpowiedź nr 18
Zamawiający  dopuszcza   bezpieczny  zestaw  do  punkcji  opłucnej  składający  się  z  igły 
Veressa,   cewnika  wykonanego  z  poliuretanu,  widocznego  w  rtg,  dostępnego  w  dwóch 
rozmiarach  9Ch  i  12Ch,  zakończonego  układem  z  zastawkami  jednokierunkowymi, 
strzykawka luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do 
nacięcia  skóry  z  zatrzaskowym  zabezpieczeniem  ostrza  przed  zakłuciem  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. Grupa 12 poz. 5
Czy Zamawiający w pozycji  5  dopuści  trzykomorowy,  sterylny  zestaw do drenażu klatki 
piersiowej  posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej  z barwnikiem, komorę na 
wydzielinę  o pojemności  2200 ml  wyskalowaną w 5ml w zakresie  0-500ml i  co 10ml w 
zakresie  500-2200ml,  wydzieloną  wodną  komorę  regulacji  siły  ssania  z  barwnikiem, 
samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą 
przed  wysokim  dodatnim  ciśnieniem  oraz  mechaniczną  zastawkę  zabezpieczającą  przed 
wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem? Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do 
pobierania  próbek  drenowanego  płynu.  Możliwość  wyciszenia  bez  ingerencji  w  system 
centralnej  próżni  oraz  autoregulacja  intensywności  „bąblowania”.  Zestaw  o  budowie 
kompaktowej,  o  stabilnej  podstawie  i  wysokości  maksymalnej  25cm,  z  uchwytem 
umożliwiającym przenoszenie  lub powieszenie.  Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony 
przed zagięciem metalową sprężyną. 
Odpowiedź nr 19.
Zamawiający  dopuszcza  trzykomorowy,  sterylny  zestaw  do  drenażu  klatki  piersiowej 
posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o 
pojemności 2200 ml wyskalowaną w 5ml w zakresie 0-500ml i  co 10ml w zakresie 500-
2200ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym 
portem  igłowym,  posiadający  automatyczną  zastawkę  zabezpieczającą  przed  wysokim 
dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem 
ujemnym z filtrem Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania  próbek 
drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz 
autoregulacja  intensywności  „bąblowania”.  Zestaw  o  budowie  kompaktowej,  o  stabilnej 
podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub 
powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.
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Pytanie nr 20 dot. Grupa 20. poz. 1
Czy Zamawiający  w zadaniu  nr  20  poz  1  dopuści  prowadniki  hydrofilne  z  nitinolowym 
rdzeniem  odpornym  na  załamaniu  z  hydrofilną  końcówką  roboczą  o  długości  5  cm 
zawierającą  wolfram,  w  części  dystalnej  pokryte  tworzywem  zmniejszającym  tarcie  i 
ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowane elektrycznie, dostępne średnice i długości: .025'': 
średnica końcówki .025''-.020''  – sztywność standardowa końcówka prosta, .035'':  średnica 
końcówki .035-.027'' – sztywność standardowa i zwiększona, końcówka prosta i zagięta ( do 
wyboru), długość 450 cm, opakowanie zbiorcze zawiera 2 szt.
Odpowiedź nr 20. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21 dot.: Grupa 20 poz. 3.
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  20  poz  3  dopuści  trójkanałowe  cewniki  balonowe  do 
usuwania złóg z dróg żółciowych w kształcie walca, znacznik RTG poniżej balonu, średnica 
katateru 7-6Fr, długość 200 cm, średnica balonu: 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm, ujście 
kontrastu  powyżej  lub  poniżej  balonu,  jedna  odpowiednio  skalibrowana  strzykawka  do 
uzyskania odpowiednich średnic; zalecany prowadnik .035''?
Odpowiedź nr 21. Zamawiający  dopuszcza  trójkanałowe cewniki  balonowe do usuwania 
złóg z dróg żółciowych w kształcie walca, znacznik RTG poniżej balonu, średnica katateru 7-
6Fr,  długość 200 cm,  średnica balonu:  9-12 mm,  12-15 mm,  15-18 mm,  ujście  kontrastu 
powyżej  lub  poniżej  balonu,  jedna  odpowiednio  skalibrowana  strzykawka  do  uzyskania 
odpowiednich  średnic;  zalecany  prowadnik  .035''  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. Grupa 20 poz. 1.
Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie  20 w pozycji  1,  w miejsce pierwotnych  parametrów, 
prowadnic  jednorazowego  użytku,  średnica  0,035''  lub  0,025"  długość  robocza  4500mm, 
giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w 
promieniach  RTG;  posiada  potrójny  system  znaczników  w  postaci:  trzech  kolorów 
identyfikujących ruch, numeracji od 6 do 25 cm, jak również znaczników co 5 cm od końca 
dystalnego system Mark V; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu zapobiega jej zaginaniu; 
hydrofilna powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka 
w opakowaniu.
Odpowiedź nr 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 23 dot. Grupa 20 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie  20 w pozycji  2,  w miejsce pierwotnych  parametrów, 
protez polietylenowych o średnicy 10 Fr i odległości między nacięciami fiksującymi protezę 
50, 70, 90, 120, 150 mm. 
Odpowiedź nr 23. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24 dot. Grupa 20 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie  w pakiecie  20 w pozycji  3,  w miejsce pierwotnych  parametrów, 
jednorazowych  balonów  trójkanałowych  do  usuwania  złogów  z  dróg  żółciowych;  balon 
można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 10mm, 12mm i  15,0mm lub 12mm, 15mm, 18mm 
i 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu 
dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 naczniku widocznym w promieniach 
RTG;  narzędzie  posiada  zwężaną  końcówkę  ułatwiającą  przejście  przez  zwężenia; 
maksymalna  średnica  części  wprowadzanej  do  kanału  roboczego  endoskopu  2,7mm  - 
3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 2.18mm (6.6Fr); zewnętrzna średnica 
proksymalnej  części  cewnika  2.18mm (6.6Fr);  długość  narzędzia  2000mm;  kompatybilna 
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego 
długości (over-the-wire) lub przez boczny port co ułatwia wymianę narzędzia; minimalna
średnica  kanału  roboczego  2,8mm  -  3,7mm;  w  zestawie  1  odpowiednio  skalibrowana 
strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu.
Odpowiedź nr 24. Zamawiający dopuszcza balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg 
żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 10mm, 12mm i 15,0mm lub 
12mm,  15mm,  18mm  i  20mm;  narzędzie  ma  możliwość  podania  kontrastu  powyżej  lub 
poniżej  balonu;  na końcu dystalnym i  proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku 
widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście 
przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 
2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 2.18mm (6.6Fr); zewnętrzna 
średnica  proksymalnej  części  cewnika  2.18mm  (6.6Fr);  długość  narzędzia  2000mm; 
kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy 
na całej jego długości (over-the-wire) lub przez boczny port co ułatwia wymianę narzędzia;
minimalna  średnica  kanału  roboczego  2,8mm  -  3,7mm;  w  zestawie  1  odpowiednio 
skalibrowana  strzykawka  do  napełniania  balonu  do  wybranej  średnicy;  1  sztuka  w 
opakowaniu – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
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Pytanie nr 25 dot. Grupa 1
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  1  siatkę  przepuklinową,  niewchłanialną,  o 
dwukierunkowej elastyczności, o grubości 0,45 mm, porowatości 785-1007µm, gramaturze 
112 g/m², w rozmiarze:

 poz. nr 1 – 8x15 cm (specyfikacja wymaga 10x15 cm)?
 Poz. nr 2 – zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź nr 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dot. Grupa 2
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  2  siatkę  przepuklinową,  polipropylenowa, 
monofilamentową,  niewchłanialną,  o  dwukierunkowej  elastyczności,  lekko,  miękką  ,  o 
grubości 0,42 mm, porowatości 748-924 µm, gramaturze 107 g/m², bez niebieskich pasków, 
w rozmiarze:

 poz. nr 1 – zgodnym z SIWZ
 poz. nr 2 – 8x15 cm (specyfikacja wymaga 10x15 cm)

Odpowiedź nr 26. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27 dot. Grupa 3
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Grupie  nr  3  siatkę  przepuklinową,  polipropylenową, 
monofilamentową,  niewchłanialna  o  dwukierunkowej  elastyczności,  lekką,  miękką,  o 
grubości 0,40 mm, porowatości średniej  1800  µm, porowatości max 2270  µm, gramaturze 
48,8 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź nr 27. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28 dot. Grupa 5
Czy Zamawiający  dopuści  w Grupie  nr  5  siatkę  dwustronną,  miękką,  niewchłanialną,  2-
warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politrafluoroetylenu
(ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubosci0,55 mm, gramaturze 
średniej 830 µm, w rozmiarze:

 poz. nr 1 – 14x18 cm (specyfikacja wymaga 15x20 cm)
 poz. nr 2 – 20x25 cm (specyfikacja wymaga 20x30 cm)

Odpowiedź nr 28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 29 dot. Grupa 6
Czy Zamawiający dopuści w grupie nr 6 siatkę antyadhezyjną, miękką, niewchłanialna, 2-
warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikkroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z 
drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 
g/m², porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze;

 poz. nr 1 – 14x18 cm (specyfikacja wymaga 15x20 cm)
 poz. nr 2 – 20x25 cm ( specyfikacja wymaga 20x30 cm)

Odpowiedź nr 29. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30 dot. Grupa 15 poz. 1,2,3,4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  w  w/w  pozycjach  ceny  za  100  szt.  =  1 
opakowanie,  z  odpowiednim  przeliczeniem  w  formularzu  cenowym?  Podanie  cen  za 
opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co 
miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź nr 30. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31 dot. Grupa 15 poz. 5,6,10
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli 
na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo 
oferty.
Odpowiedź nr 31. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32 dot. Grupa 15 poz. 9
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze pozbawione pozbawione były ftalanów. Ftalany 
są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w 
narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z 
tym,  zgodnie  ze  stanowiskiem  Ministra  Zdrowia,  należy  zastępować  ftalany  innymi 
wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. Czy Zamawiający 
na  potwierdzenie,  że  przyrządy  nie  zawierają  ftalanów  (  DEHP)  wymaga  oświadczenia 
Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia katy charakterystyki 
bezpieczeństwa produktu chemicznego.
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Odpowiedź nr 32. Tak, Zamawiający wymaga,  aby przedłużacze pozbawione były ftalanów. 
Zamawiający wymaga na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów oświadczenia 
Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia katy charakterystyki 
bezpieczeństwa produktu chemicznego.

Pytanie nr 33 dot. Grupa nr 13, poz. 7,8,9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7, 8, 9 do osobnego pakietu, 
co  umożliwi  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  cenowo  oferty  szerszemu  gronu 
Wykonawców.
Odpowiedź nr 33. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34 dot. Grupa nr 13, poz. 7
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z zastawką antyzwrotną 

spełniającą tę samą funkcję, co filtr hydrofobowy, z plastikową osłonką 
zabezpieczającą igłę przed zakłuciem, w rozmiarze 14, 16, 17,  18, 20, 22G. Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 

2. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie rozmiaru 24G do osobnej pozycji, ponieważ 
małe dzieci mają więcej włókien kolagenowych i bezpieczniejsze dla nich są kaniule 
wykonane z PTFE o przepływie 13ml/min – tak jak stosowane dotychczas w Państwa 
Placówce.

Odpowiedź nr 34.
Ad.1.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35 dot. Grupa nr 13, poz. 8
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  koreczka  z  trzpieniem  powyżej  krawędzi  korka 
minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji.
Odpowiedź nr 35. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36 dot. Grupa nr 13, poz. 9
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  Zamkniętego  systemu  dostępu  naczyniowego, 
przezroczysty,  bezigłowy,  kompatybilny  z  końcówką    luer-lok,  z  łatwą  do  dezynfekcji, 
jednoelementową,  przezierną,  podzielną  membraną   split  septum  osadzoną  na 
poliwęglanowym  przezroczystym  plastikowym  konektorze.  Bez  mechanicznych  części 
wewnętrznych,   z  prostym,  w  pełni  widocznym  torem  przepływu,  o  min.  przepływie 
525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu
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iniekcyjnego   17,2  bara=250  psi,  wytrzymały  na  ciśnienie  zwrotne  6,7  bara=97  psi,  o 
przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do
7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami 
chemioterapeutycznymi, tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa Placówki
Odpowiedź nr 36. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dot. Grupa nr 13, poz. 10,11
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10, 11 do osobnego pakietu, 
co  umożliwi  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  cenowo  oferty  szerszemu  gronu 
Wykonawców.
Odpowiedź nr 37. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38 dot. Grupa nr 18, poz. 1
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  maska  ma  zabezpieczać  przed 
przypadkowym wklinowaniem nagłośni poprzez użebrowanie?
Odpowiedź nr 38.  Zamawiający nie wymaga użebrowania

Pytanie nr 39 dot. Grupa nr 18, poz. 10,11,14,15,16,17
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o wydzielenie pozycji 10, 11, 14, 15, 16, 17 do 
osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu 
gronu Wykonawców.
Odpowiedź nr 39. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40 dot. Grupa nr 18 poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki  tracheostomijnej, z termowrażliwego PVC, z 
mankietem  uszczelniającym  nisko-ciśnieniowym,  z  przezroczystą  ramką,  z  obrotowym 
zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,  niebieski balonik kontrolny, 
rozmiar  rurki  i  średnica  mankietu  na  ramce,  z  ciągłą  linią   znacznika  RTG,  w zestawie 
tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół.
Odpowiedź  nr  40.  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga   rurki   tracheostomijnej,  z 
termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą 
ramką,  z  obrotowym  zintegrowanym  łącznikiem  15  mm,  anatomicznie  ukształtowana, 
niebieski  balonik  kontrolny,  rozmiar  rurki  i  średnica  mankietu  na  ramce,  z  ciągłą  linią 
znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 
do 10,0 co pół pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
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Pytanie nr 41 dot. Grupa nr 18 poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego o maksymalnym czasie stosowania 
96h, z drenem o długości 6 cm przed i za filtrem, membrana 0,2µm, przepływ 2 ml/min., 
objętości wypełnienia 0,6ml, powierzchnia filtrowania 1,6cm2.
Odpowiedź  nr  41.  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga  filtra  infuzyjnego  o 
maksymalnym czasie stosowania 96h, z drenem o długości 6 cm przed i za filtrem, membrana 
0,2µm, przepływ 2 ml/min.,  objętości wypełnienia 0,6ml,  powierzchnia filtrowania 1,6cm2 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Grupa nr 18 poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateteru o długości min. 70cm.
Odpowiedź nr 42 Zamawiający dopuszcza kateter o długości min. 70cm.

Pytanie nr 43 dot. Grupa nr 5 
Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia po 2 szt. dla każdej pozycji próbek 
dla  grupy  nr  5.  Zaoferowanie  wymaganej  ilości  próbek  stanowi  ponad  20%  rocznego 
zapotrzebowania Szpitala, dodatkowo zaoferowanie wymaganej ilości próbek stanowi wysoką 
wartość w stosunku do całego pakietu.
Odpowiedź nr 43.  Zamawiający zrezygnuje z  wymogu dostarczenia  po 2 szt  próbek dla 
każdej pozycji grupy nr 5 i wymaga dostarczenia po 1 szt. próbek dla każdej pozycji  dla 
grupy nr 5

Pytanie nr 44 dot. Grupa nr 5
W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, prosimy o zredukowanie ilości próbek do 1 
szt. z dowolnie wybranej pozycji.
Odpowiedź nr 44 Zgodnie z odpowiedzią nr 43

Pytanie nr 45 dot. projektu umowy
Prosimy o zmianę § 4 ust. 4 zdanie drugie na następujące:
„ W przypadku zwiększenia stawki VAT cena jednostkowa materiału brutto ulega zmianie”
Odpowiedź nr 45.
Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: Odbiorca 
dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena 
jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie.
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Pytanie nr 46 dot. Grupa nr 1 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o wadze 95+/- 15g/m², grubości 0,6 mm z 
porami 0,5 mm², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź nr 46. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dot. Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinowa o wadze 30+/- 5g/m², grubości 0,34 mm z 
porami 3,7 mm², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź nr 47. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dot. Grupa 10, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści maskę aerozolową z gumką mocującą wokół głowy?
Odpowiedź nr 48. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dot. Grupa 10, poz.3,4
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 49.
Zamawiający  dopuszcza  maskę  tlenową  z  drenem  o  długości  210  cm,pod  warunkiem 
spełniania  pozostałych  wymogów  SIWZ,  jednocześnie  zmieniając  opis  przedmiotu 
zamówienia na następujący:

 poz. 3 - Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się 
do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210 cm , max 213cm, zestaw dla dorosłych

 poz. 4. - Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się 
do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210 cm , max 213cm , zestaw dla dzieci 

Pytanie nr 50 dot. Grupa 10, poz 5
Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200 cm?
Odpowiedź nr 50
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, uwzględniając pkt. III niniejszego pisma

Pytanie nr 51 dot. Grupa 10, poz 7,10
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź nr 51. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dot. Grupa 10, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z przewodem tlenowym o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 52.
Zamawiający dopuszcza nebulizator z przewodem tlenowym o długości 210 cm, jednocześnie 
zmieniając opis przedmiotu zamówienia na następujący:
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 poz.  11  -  Nebulizator  z  przewodem  tlenowym,  rozpylaczem  T,  ustnikiem.  Nebulizator 
cylindryczny z przewodem tlenowym dł. min. 210 cm , max 213cm.

Pytanie nr 53 dot. Grupa nr 10, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm?
Odpowiedź nr 53
Zamawiający  dopuszcza   dren  tlenowy  o  długości  210  cm,  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych  wymogów  SIWZ,  jednocześnie  zmieniając  opis  przedmiotu  zamówienia  na 
następujący:

 poz. 13 - Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł  min. 210 cm , max 213cm

Pytanie nr 54,dot. Grupa 14, poz. 2
Czy Zamawiający  dopuści  niesterylne  opaski  identyfikacyjne,  nieprzeźroczyste  w kolorze 
różowym lub niebieskim.
Odpowiedź nr 54. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi nr 
10

Pytanie nr 55 dot. Grupa nr 14, poz. 7,8
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 
naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź nr 55. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dot. Grupa nr 14, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści okularki w rozmiarze 22-27 cm?
Odpowiedź nr 56 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57 dot. Grupa nr 11
Prosimy  o  wydzielenie  do  osobnego  pakietu  11  A  następujących  pozycji: 
143,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26.  Jest  to  uniwersalne  oprzyrządowanie  do  aparatów 
elektrochirurgicznych,  kompatybilne  z  urządzeniami  ERBE,  Valleylab,  EMED,  BOWA. 
Podział  grupy 11 umożliwi wzięcie  udziału większej liczbie oferentów, umożliwi uczciwą 
konkurencję.
Odpowiedź nr 57.Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58 dot. Grupa nr 11 poz. 13
Czy  Zamawiający  dopuści  w  poz.  13  zestaw  elektrody  czynnej  dwuprzyciskowej 
jednorazowego użytku z kablem o dł. 3 m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej
o  wymiarach18x13  cm,  o  pow.  110  cm² z  systemem  zabezpieczenia  pacjenta  przed 
poparzeniem w postaci pierścienia bezpieczeństwa?
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Odpowiedź nr 58 
Zamawiający  dopuszcza  w  poz.  13  zestaw  elektrody  czynnej  dwuprzyciskowej 
jednorazowego użytku z kablem o dł. 3 m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej 
o  wymiarach18x13  cm,  o  pow.  110  cm² z  systemem  zabezpieczenia  pacjenta  przed 
poparzeniem w postaci  pierścienia  bezpieczeństwa  pod warunkiem spełnianie  pozostałych 
wymogów SIWZ

Pytanie nr 59 dot. Grupa nr 11 poz. 13
Czy Zamawiający  dopuści  w  poz.  13  elektrodę  bierną  dwudzielną,  żelową  o  wymiarach 
18x13 cm, o pow. 110 cm² z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w postaci 
pierścienia bezpieczeństwa?
Odpowiedź nr 59. Zamawiający dopuszcza w poz. 13 elektrodę bierną dwudzielną, żelową o 
wymiarach  18x13  cm,  o  pow.  110  cm² z  systemem  zabezpieczenia  pacjenta  przed 
poparzeniem w postaci  pierścienia  bezpieczeństwa  pod warunkiem spełnianie  pozostałych 
wymogów SIWZ

Pytanie nr 60 dot. Grupa nr 11 poz. 15
Do jakiego generatora Zamawiający potrzebuje w poz. 15 kabel wielorazowy do elektrody 
biernej z zapięciem na klips? Czy wymaga kabla o dł. 4,5 m?
Odpowiedź nr 60 
Zamawiający  potrzebuje  kabla  wielorazowego  użytku  do  generatora  Valleylab  i  wymaga 
kabla o dł. 4,5m

Pytanie nr 61 dot. Grupa nr 11 poz. 18
Prosimy  o  dopuszczenie  w  poz.  18  elektrody  czynnej  dwuprzyciskowej  wielorazowego 
użytku z kablem o dł. 4,5 m ze złączem 3 - bolcowym, przeznaczonej do min. 200 sterylizacji  
w 134º.
Odpowiedź nr 61.
Zamawiający dopuszcza elektrodę czynną dwuprzyciskową wielorazowego użytku z kablem 
o dł. 4,5 m ze złączem 3 - bolcowym, przeznaczoną do min.  200 sterylizacji  w 134º pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Grupa nr 11 poz. 19
Prosimy o dopuszczenie w poz.. 19 elektrody igłowej o dł. 5,6mm i 2mm dł. aktywnej.
Odpowiedź nr 62.
Zamawiający dopuszcza elektrodę igłową o dł. 5,6mm i 2mm dł. aktywnej pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
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Pytanie nr 63 dot. Grupa nr 11 poz. 20
Prosimy o dopuszczenie w poz. 20 elektrody artroskopowej haczykowej zagiętej pod kątem 
45º izolowanej o długości aktywnej 4 mm.
Odpowiedź nr 63.
Zamawiający dopuszcza elektrody artroskopowe haczykowe zagięte pod kątem 45º izolowane 
o długości aktywnej 4 mm. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. Grupa nr 11 poz. 21
Prosimy o dopuszczenie w poz. 21 elektrody ostrzowej, nożowej o dł. całkowitej 154mm i dł. 
aktywnej zgodnej z wymaganą.
Odpowiedź nr 64.
Zamawiający dopuszcza elektrody ostrzowe, nożowe o dł. całkowitej 154mm i dł. aktywnej 
zgodnej z wymaganą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

Pytanie nr 65 dot. Grupa nr 11 poz. 23
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  w  poz.  23  zamawiający  wymaga  5  szt.  czyścików 
jednorazowych do elektrod samoprzylepnych czy 5 opakowań po 50 szt. w każdym?
Odpowiedź nr 65
Zamawiający wymaga 5 opakowań po 50 szt. w każdym.

Pytanie nr 66 dot. Grupa nr 11 poz. 25
Czy Zamawiający dopuści w poz. 25 elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o śr. 5 mm i dł. 
13,6 cm? Czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych?
Odpowiedź nr 66
Zamawiający dopuszcza  elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o śr. 5 mm i dł. 13,6 cm, pod 
warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów  SIWZ.  Zamawiający  wymaga  elektrod 
jednorazowych

Pytanie nr 67 dot. Grupa nr 11 poz. 26
Czy Zamawiający w poz. 26 dopuści elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o dł. całkowitej 
6,9 cm, dł.  aktywna 1 cm i  o śr.  3 mm? Prosimy tez o potwierdzenie,  czy Zamawiający 
wymaga  elektrod  jednorazowych  i  czy  rzeczywiście  wymaga  podanych  ilości  czyli  10 
opakowań po 150 szt.
Odpowiedź nr 67
Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o dł. całkowitej 6,9 cm, dł. 
aktywna  1  cm  i  o  śr.  3  mm,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów  SIWZ. 
Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych oraz 10 opakowań po 150 szt.
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Pytanie nr 68 dot. Grupa nr 1 poz. 1,2
Czy Zamawiający w Grupie nr 1 poz. 1 i 2 dopuści siatki o wadze 96 g/m², grubości 0,44 mm 
o wielkości porów 0,38 x 0,38? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 68
Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 96 g/m², grubości 0,44 mm o wielkości porów 0,38 x 
0,38 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 69 dot. Grupa nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 2 dopuści siatkę o wielkości 35 x 22 cm?
Odpowiedź nr 69
Zamawiający dopuszcza siatkę o wielkości 35 x 22 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych 
wymogów SIWZ

Pytanie nr 70 dot. Grupa nr 2 poz. 1,2
Czy Zamawiający w Grupie 2 poz. 1 i 2 dopuści siatki o wadze 37g/m², grubości około 0,50 
mm i wielkości porów 1,6 x 1,5 mm, bez pasów wzmacniających siatkę ?
Odpowiedź nr 70. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71 dot. Grupa nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający w Grupie 3 poz. 1 dopuści siatki o wadze 37 g/m², grubości około 0,50 mm 
i wielkości porów 1,6 x 1,5mm?
Odpowiedź nr 71
Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 37 g/m², grubości około 0,50 mm i wielkości porów 
1,6 x 1,5mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 72 dot. Grupa nr 6
Czy Zamawiający w Grupie 6 dopuści  siatki  adhezyjne  z  wchłanialną  błoną kolagenową, 
poliestrowe,  multifilamentowe 3D, wchłanialna  błona wystaje  5 mm nad krawędzią  siatki 
wzmacniającej, waga 78 g/m², grubości 1,7 mm, rozmiar pora 2,0 x 4,8 mm
Odpowiedź nr 72
Zamawiający  dopuszcza  siatki  adhezyjne  z  wchłanialną  błoną  kolagenową,  poliestrowe, 
multifilamentowe 3D, wchłanialna błona wystaje 5 mm nad krawędzią siatki wzmacniającej, 
waga 78 g/m²,  grubości  1,7  mm,  rozmiar  pora  2,0  x  4,8  mm pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów SIWZ.
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II.  Tabela z wysokościami wadium dla nowo powstałych grup w związku z odpowiedziami 
na pytanie nr 1 i 55

L.p Numer grupy Kwota wadium
1 16 1 261,00 zł
2 16A 295,00 zł

III. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w: 

 Grupa 1 poz. 1,2 -   Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 96 g/m², grubości 0,44 mm 
o  wielkości  porów 0,38  x  0,38  pod  warunkiem spełnienia  pozostałych  wymogów 
SIWZ.

 Grupa  1  poz.  2  -    Zamawiający  dopuszcza  siatkę  o  wielkości  35  x  22  cm  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa 3 poz. 1 -   Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 37 g/m², grubości około 0,50 
mm i wielkości porów 1,6 x 1,5mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
SIWZ.

 Grupa 3 -   Zamawiający dopuszcza siatki adhezyjne z wchłanialną błoną kolagenową, 
poliestrowe, multifilamentowe 3D, wchłanialna błona wystaje 5 mm nad krawędzią 
siatki wzmacniającej, waga 78 g/m², grubości 1,7 mm, rozmiar pora 2,0 x 4,8 mm pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

 Grupa 10  poz.  3  -    Maska  tlenowa  wykonana  z  miękkiego,  przeźroczystego  materiału, 
dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy dł.  min. 210 cm , max 213cm, zestaw dla 
dorosłych

 Grupa 10  poz.  4  -    Maska  tlenowa  wykonana  z  miękkiego,  przeźroczystego  materiału, 
dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210 cm , max 213cm , zestaw dla  
dzieci 

 Grupa  10  poz.  11  -    Nebulizator  z  przewodem  tlenowym,  rozpylaczem  T,  ustnikiem. 
Nebulizator cylindryczny z przewodem tlenowym dł. min. 210 cm , max 213cm.

 Grupa 10 poz. 13 -   Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł  min. 210 cm , max 
213cm
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 Grupa 11 poz.  13 -    Zamawiający dopuszcza  w poz.  13 zestaw elektrody czynnej 
dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o dł. 3 m i kaburą oraz elektrody 
biernej  dwudzielnej  żelowej  o  wymiarach18x13  cm,  o  pow.  110 cm² z  systemem 
zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w postaci pierścienia bezpieczeństwa pod 
warunkiem spełnianie pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa 11 poz. 13 -   Zamawiający dopuszcza w poz. 13 elektrodę bierną dwudzielną, 
żelową o wymiarach 18x13 cm, o pow. 110 cm² z systemem zabezpieczenia pacjenta 
przed poparzeniem w postaci pierścienia bezpieczeństwa pod warunkiem spełnianie 
pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa  11  poz.  18  -    Zamawiający  dopuszcza  elektrodę  czynną  dwuprzyciskową 
wielorazowego użytku z kablem o dł. 4,5 m ze złączem 3 - bolcowym, przeznaczoną 
do min.  200 sterylizacji  w 134º pod warunkiem spełnienia  pozostałych  wymogów 
SIWZ.

 Grupa 11 poz. 19 -   Zamawiający dopuszcza elektrodę igłową o dł. 5,6mm i 2mm dł. 
aktywnej pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa  11  poz.  20  -    Zamawiający  dopuszcza  elektrody  artroskopowe  haczykowe 
zagięte  pod  kątem  45º izolowane  o  długości  aktywnej  4  mm.  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

 Grupa  11  poz.  21  -    Zamawiający  dopuszcza  elektrody  ostrzowe,  nożowe  o  dł. 
całkowitej  154mm i  dł.  aktywnej  zgodnej  z  wymaganą  pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa 11 poz. 25 -   Zamawiający dopuszcza  elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej 
o śr. 5 mm i dł. 13,6 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. 
Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych

 Grupa 11 poz. 26 -   Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o 
dł.  całkowitej  6,9 cm,  dł.  aktywna 1 cm i  o śr.  3  mm,  pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów SIWZ. Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych.

 Grupa  12  poz.  5  -    Zamawiający  dopuszcza  trzykomorowy,  sterylny  zestaw  do 
drenażu  klatki  piersiowej  posiadający  wydzieloną  komorę  zastawki  podwodnej  z 
barwnikiem, komorę na wydzielinę  o pojemności  2200 ml  wyskalowaną w 5ml  w 
zakresie  0-500ml  i  co  10ml  w  zakresie  500-2200ml,  wydzieloną  wodną  komorę 
regulacji  siły  ssania  z  barwnikiem,  samouszczelniającym  portem  igłowym, 
posiadający  automatyczną  zastawkę  zabezpieczającą  przed  wysokim  dodatnim 
ciśnieniem oraz mechaniczną  zastawkę zabezpieczającą  przed  wysokim ciśnieniem 
ujemnym z filtrem Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania
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próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni 
oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej 
podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub 
powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.

 Grupa 13 poz. 1 -   Zamawiający dopuszcza zestaw z drenem o długości 180 cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

 Grupa 13 poz.  2 -    Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przyrząd z drenem o 
długości 150 cm, 180 cm, 210 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
SIWZ

 Grupa  13  poz.  6  -    Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  aparat  z  drenem o 
długości 180 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa 14 poz.  2  -    Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  opaski  identyfikacyjnej 
niesterylnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ

 Grupa  15  poz.  9  -     Zamawiający  wymaga,   aby  przedłużacze  pozbawione  były 
ftalanów oraz na potwierdzenie,  że przyrządy nie zawierają ftalanów oświadczenia 
Producenta  o  zastosowanym  przez  niego  plastyfikatorze  oraz  dołączenia  katy 
charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego

 Grupa  18  poz.  14  -    Zamawiający  dopuszcza,  rurkę   tracheostomijną,  z 
termowrażliwego  PVC,  z  mankietem  uszczelniającym  nisko-ciśnieniowym,  z 
przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie 
ukształtowana,  niebieski  balonik  kontrolny,  rozmiar  rurki  i  średnica  mankietu  na 
ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, 
sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół pod warunkiem spełnienia pozostałych 
wymogów SIWZ

 Grupa 18 poz. 15 -    Zamawiający dopuszcza filtr infuzyjny o maksymalnym czasie 
stosowania  96h,  z  drenem o długości  6  cm przed i  za  filtrem,  membrana  0,2µm, 
przepływ 2 ml/min.,  objętości  wypełnienia  0,6ml,  powierzchnia  filtrowania  1,6cm2 

pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.
 Grupa  20  poz.  1  -    Zamawiający  dopuszcza  prowadnice  jednorazowego  użytku, 

średnica  0,035''  lub  0,025''  długość  robocza  4500mm,  giętka  prosta  lub  zagięta 
końcówka pokryta  powłoką hydrofilną  o długości  70 mm lub 50mm, widoczna w 
promieniach RTG; dwukolorowe dla identyfikacji głębokości wprowadzenia i ruchu; 
posiadające  specjalny  rdzeń  wykonany  z  nitynolu  1  sztuka  w  opakowaniu  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
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 Grupa  20  poz.  3  -    Zamawiający  dopuszcza  trójkanałowe  cewniki  balonowe  do 
usuwania złóg z dróg żółciowych w kształcie walca, znacznik RTG poniżej balonu, 
średnica katateru 7-6Fr, długość 200 cm, średnica balonu: 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 
mm, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, jedna odpowiednio skalibrowana 
strzykawka  do  uzyskania  odpowiednich  średnic;  zalecany  prowadnik  .035''  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

 Grupa 20 poz. 3 -   Zamawiający dopuszcza balon trójkanałowy do usuwania złogów z 
dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 10mm, 12mm i 
15,0mm  lub  12mm,  15mm,  18mm  i  20mm;  narzędzie  ma  możliwość  podania 
kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu 
znajduje  się  po  1  znaczniku  widocznym  w  promieniach  RTG;  narzędzie  posiada 
zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części 
wprowadzanej  do  kanału  roboczego  endoskopu  2,7mm  -  3,15mm;  zewnętrzna 
średnica dystalnej części cewnika 2.18mm (6.6Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej 
części  cewnika  2.18mm  (6.6Fr);  długość  narzędzia  2000mm;  kompatybilna 
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej 
jego długości (over-the-wire) lub przez boczny port co ułatwia wymianę narzędzia; 
minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,7mm; w zestawie 1 odpowiednio 
skalibrowana strzykawka do napełniania  balonu do wybranej  średnicy;  1  sztuka w 
opakowaniu – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 02.09.2013 roku godz. 10:00. 

IV.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają 
się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 
bez zmian. 
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