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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

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

Nasz znak : DOP – ZP 34/ 318  /14                                                                                  Kraków, dnia 14 listopada 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

(ZP 34/14)  .

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników
postępowania oraz modyfikuje  zapisy SIWZ. 

Pytanie 1
Dotyczy: Pakiet nr 16
Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 7 możliwość zaoferowania równoważnych zestawów do drenażu klatki piersiowej dla
noworodków, funkcjonalnie trzykomorowych z mechaniczną regulacją siły ssania z komorą na wydzielinę 400 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2
Dotyczy: Pakietu nr 28
Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w opisie zamówienia w pozycji nr 2 i 3 ww. pakietu poprzez wykreślenie słów „o
spłaszczonym kształcie”. Wkłady o pojemności 2000 i 3000 ml typu serres maja kształt owalny.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia w grupie 28 i wykreśla w
każdej pozycji słowa” o spłaszczonym kształcie”  jednocześnie modyfikując go o zapis: „o owalnym kształcie” . 

Pytanie 3
Pytanie dot. pakietu 11, poz. 1

Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  do  wymiany  nefrostomii  o  następującym  składzie:  kateter  Pigtail  z

jednodrożnym  kranikiem regulującym  przepływ  moczu  9F  x  34  cm;  prowadnik  Lunderquista  prosty  0,035”  x  80  cm;

rozszerzadło 10 Fr; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4

Pytanie dot. pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nefrostomii wielostopniowej, o następującym składzie:

Kateter Pigtail z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu 9F x 34 cm,

Igła 2-u częściowa wykonana ze stali medycznej 18G, dł. całkowita 20cm,

Prowadnica Lunderquista 0,035”, dł. 80 cm z giętką końcówką typu J,

Rozszerzadło atraumatyczne10 Fr, widoczne w RTG, 

Uniwersalny łącznik Luer Lock z małym lejkiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 5
Pytanie dot. pakietu 12, poz. 1
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika pooperacyjnego Dufour o długości 42 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o długości 42 cm.

Pytanie 6
Pytanie dot. pakietu 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika pooperacyjnego Dufour bez łącznika luer-lock na kanale irygacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika  bez łącznika luer-lock na kanale irygacji

Pytanie 7

Pytanie dot. pakietu 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika pooperacyjnego Dufour z łącznikiem luer-lock niezmontowanym z

kanałem do irygacji (łacznik luer lock stanowi oddzielny element)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika  z łącznikiem luer-lock niezmontowanym z kanałem do
irygacji (łacznik luer lock stanowi oddzielny element)

Pytanie 8
Pytanie dot. pakietu 12, poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy wymaga  aby  cewnik do szynowania  moczowodów wykonany był  z bardzo

miękkiego materiału (poliuretanu w wersji soft) zwiększającego komfort pacjenta?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   cewnik  do  szynowania  moczowodów  z  poliuretanu  w  wersji  soft  przy

spełnieniu pozostałych warunków SIWZ..

Pytanie 9

Pytanie dot. pakietu 12, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarze 6CH – 7CH. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zestaw do szynowania moczowodów w rozmiarze od 4,7 CH – 7CH. 

Pytanie 10

Pytanie dot. pakietu 12, poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby zestaw do szynowania moczowodów wyposażony był w popychacz

o długości 40cm czy 70cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów wyposażony w popychacz o długości  od 40

do 70 cm.

Pytanie 11

Pytanie dot. pakietu 12, poz.6

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu aparatu Promag. Czy jest to Promag 2.2 czy Promag I/Ultra?

Odpowiedź: Zamawiający posiada aparat Promag 1,2. 

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty w zadaniu nr 14 na poszczególne pozycje? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 13

Pakiet 26 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje bądź wydzielenie poszczególnych pozycji do

oddzielnych , niezależnych zadań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kleszcze wielorazowe o długości 170 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Pytanie dotyczy innego asortymentu prawdopodobnie zawartego w grupie 14 i w tym zakresie w pozycji 
1 Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 170 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówień z 3 na 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,  zapisy SIWZ bez zmian.



Pytanie 16

Prosimy o zmniejszenie kar umownych wzoru umowy w § 9, pkt. 2 i 3 z 0,5% na 0,2%.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,  zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: 
Nitinolowe urządzenie do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do 
minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 8mm,CH 2,5F/długośc 120cm.Koszyk typu 
„tipless” z 4 drutami równoległymi, obrót głowki kosztka poprzez obrót rękojeścia 1:1, możliwośc  otwierania i zamykania 
koszyka nawet przy wygięciu o 270 stopni, odłaczana rękojeść, koszulka koszyka pokryta wewnątrz i na zewnątrz  teflonem, 
zabezpiecznie / „ amortyzator” przed zerwaniem główki/drutów koszyka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet 11 Lp.2
Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 2 wg charakterystyki:
Zestaw do drenażu przeskórnego  metodą dwustopniową:
*Cewnik Pigtail  8F x  35cm z obturatorem ,
*Igła  dwuczęściowa 17,5G  x 18,5cm
*prowadnik  Lunderquista zagięty  średnica  0,035’’ ,długość  90cm
*Obrotowy łącznik do worka długości 15cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu ,  ale dopuszcza: „Zestaw do 
drenażu przeskórnego  metodą dwustopniową:
*Cewnik Pigtail  8F x  35cm z obturatorem ,
*Igła  dwuczęściowa 17,5G  x 18,5cm
*prowadnik  Lunderquista zagięty  średnica  0,035’’ ,długość  90cm
*Obrotowy łącznik do worka długości 15cm”
pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet 12 Lp.5 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycję nr 5 ( z cewnikiem  4,8Ch reszta parametrów 
zgodna z SIWZ)  co pozwoli na złożenie atrakcyjnej oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, natomiast dopuszcza cewnik 
o rozmiarze od 4,7 CH do 6,7 CH , pozostałe zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 20
Pakiet 10
Czy Zamawiający w Pakiecie  10 dopuści  zaoferowanie  nitinolowego urządzenia do usuwania  kamieni  i  ciał  obcych   z
koszykiem o średnicy  do 15 mm, średnica cewnika CH 2,4F, długość cewnika 120 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 21
Pakiet 14
Czy Zamawiający w ramach poszerzenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie osobno  zestawów opisanych w 
pozycji 2 Pakietu 14 ze sznurkiem o długości 145 cm, typ OptiVu dla zakresu średnic wymienionych w opisie oprócz 9,5 mm
– 13 mm, zakres 9,5 mm – 11.5 mm zmieniony na 9,5 mm – 11 mm, pozostałe parametry jak w opisie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 22
dotyczy pakietu 12
Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zestawy stentów moczowodowych do drenażu na okres do 30 dni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 23
dot. pakietu  5 poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach lepszych jakie określił Zamawiający w
Specyfikacji a mianowicie:
Minimalnie  inwazyjny,  całkowicie  jednorazowy,  system  do  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  u  kobiet,
implantowany,  całkowicie  jednorazowy,  system  do  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  u  kobiet,  implantowany
poprzez jedno krótkie 1,0 – 1,5 cm nacięcie podcewkowe pochwy. Sterylny, jednorazowy system składający się z :
 a/ taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 8,5 cm szerokości 1,1 cm z niebieskim znacznikiem pośrodku
taśmy. Końce taśmy zaopatrzone w polipropylenowe uchwyty w kształcie pojedynczej kotwiczki,
b/ łukowato wygiętej igły o grubości ostrza 2,3 mm , której ostrze wyprofilowane jest tak, aby po założeniu kotwiczki taśmy
stanowiło wspólnie z profilem kotwiczki obły kształt atraumatyczny, umożliwiający precyzyjne umiejscowienie kotwiczki w
wewnętrznych  mięśniach otworu  zasłonowego.  Igła  ma posiadać rękojeść  wykonaną  z  tworzywa  ,  zapewniającą pewny
uchwyt  narzędzia.   Ma  być  zaopatrzona  w  mechanizm umożliwiajacy  odłączenie  kotwiczki  taśmy  od  igły  w  miejscu
wybranym przez operatora a także umożliwiającym zmianę miejsca położenia kotwiczki przed odłączeniem jej igły w celu
dobrania odpowiedniego  napięcia taśmy.  Mechanizm ma ułatwiać dokładne pozycjonowanie  kotwiczek po obu stronach
taśmy podcewnowej i zapewniać  możliwość obustronnej korekty napięcia taśmy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.



Pytanie 24
dot. pakietu  5 poz. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach  lepszych jakie określił Zamawiający w

Specyfikacji a mianowicie :
System taśmowy do  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  zakładany przez otwory  zasłonowe.  System całkowicie

jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metoda „outin” składający się z :
a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami,  o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym

zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.
b) taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm zakończonej szybko złączami. Taśma

ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniające beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 26
dotyczy Pakietu 14
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 kleszczy o długościach 1550 mm lub 2300 mm do kanału roboczego 2,8 mm łyżeczki

rożne kształty do wyboru oraz wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 27
dotyczy § 6 ust 2  projektu umowy:
Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w godzinach od 7:00 do 15:00 zgodnego z powszechnymi godzinami pracy jednostek

administracji publicznej lub podanie propozycji ich wydłużenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 28
dotyczy § 9 ust. 2.2 i 2.3 projektu umowy:
Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,3 % wartości zamawianej/reklamowanej partii materiałów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,3% w związku z tym modyfikuje

projekt umowy w zakresie § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 :
(…) „2) w wysokości 0,3 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień
zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
3) w wysokości  0,3 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień

zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.”(...)

Pytanie 29
dotyczy § 8  ust. 4 projektu umowy:
prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i dostarczenia brakujących materiałów lub materiałów

wolnych od wad do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i dostarczenia brakujących

materiałów lub materiałów wolnych od wad do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę i w
związku z tym modyfikuje projekt umowy w zakresie § 8  ust. 4: 

(…) „4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od
wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę. (...)” 

Pytanie 30
dotyczy § 13  ust. 2 projektu umowy:
zwracamy się z prośbą o  rezygnację z  ww. zapisu umowy z uwagi na fakt, że systemowo nie ma możliwości dopisania
klauzuli o treści ust. 1 . Dane znajdujące się  na fakturze, która wystawiamy są zgodne z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług a klauzula o zakazie cesji wierzytelności znajduje się w § 13 ust. 1 projektu umowy, który jest
akceptowany przez Wykonawcę w chwili złożenia oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 31
Czy zamawiający znajduje się z trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji 4 tj. igła do biopsji do aparatu Promag do

nowo utworzonego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 33
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 23 pozycji 2 tj. zestaw do przezskórnej biopsji wątroby

do nowo utworzonego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 34
dotyczy pakietu nr 23 pozycji 2 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej biopsji

wątroby z igłą biopsyjną dł. 90 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.



Pytanie 35
dotyczy pakietu nr 23 pozycji 2 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej biopsji

wątroby z igłą biopsyjną 08x 40mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 36
dotyczy pakietu nr 23 pozycji 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o oszacowanie ilości poszczególnych rozmiarów

do przezskórnej biopsji wątroby, które szpital będzie zamawiał. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości poszczególnych rozmiarów , które będzie zamawiał.

Pytanie 37
§ 4 ust. 4 projektu umowy
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wprowadzenie mechanizmu zmiany ceny
brutto w razie zmiany stawki Vat z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę. 
Odpowiedź: Zamawiający zmianę ceny brutto w razie zmiany stawki Vat zawarł w § 4 ust. 5 projektu umowy. 

Pytanie 38
§ 8 ust. 4 projektu umowy
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu reklamacji  do 5 dni
roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje  § 8 ust. 4 który otrzymuje nowe brzmienie”
(...)„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę”(...)

Pytanie 39
czy zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 1 dopuści zamiennie za małoinwazyjny system do leczenia nietrzymania
moczu,  taśmie  polipropylenową  monofilamentową,  długość  45  szerokość  1,2  cm  ,  gramatura  97,86  g/m2  ,  taśma  w
plastikowej osłonce, zakładana narzędziami wielorazowego użytku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 40
czy zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 2 dopuści implant o anatomicznym kształcie z czterema ramionami, wymiary

siatki 6,5 cm (odległość między ramionami) x 9,5 cm ( całkowita wysokość ) szerokość 5 cm, grubość 0,05 mm rozmiar
porów 1 x 1,25 mm , gramatura  51,6 g/m2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 41
czy zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji  nr 1 dopuści implant o anatomicznym kształcie z czterema ramionami o długości

20 cm , wymiary siatki 6,5 cm (odległość  między ramionami ) x 9,5 9całkowita wysokość) szerokość 5 cm, grubość 0,05
mm, gramatura 51,6 g/m2 , bez wplecionej niebieskiej nici.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 42
czy zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 1 dopuści zamiennie za małoinwazyjny system do leczenia nietrzymania

moczu,  taśmie polipropylenową monofilamentową,  długość 45 szerokość 1,2 cm , gramatura 97,86 g/m2 ,  taśma w
plastikowej osłonce, zakładana narzędziami wielorazowego użytku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 43
Prosimy zamawiającego o wyłączenie  pozycji nr 2  z pakietu 5 co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 44
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  taśmy   do  operacyjnego  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  kobiet

wykonanej  z  polipropylenu  monofilamentowego,  o  grubości  nici  w  granicy  do  0,15  mm  jednorodnej  całkowicie
niewchłanialnej  o wymiarach:  długość do 600 mm, szerokość do 15 mm Brzegi  taśmy gładkie,  zakończenie proste,
zwężane, taśma o łatwej i wygodnej aplikacji, nie wymagające plastikowej osłonki z uwagi na to iz jest nierozciągliwa i
nie strzępi się. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 45
Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  taśmy do  chirurgicznego  leczenia  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  u  kobiet,

wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, dzianej, posiadającej duże pory (powyżej 150  µm), o bardzo niskiej
elastyczności  na  poziomie  do  8  % całkowicie  niewchłanialnej,  zakładanej  przez  otwory  zasłonowe  drogą  „out-in”
narzędziem wielokrotnego użytku,  wykonanym ze stali  chirurgicznej z oczkiem i ergonomiczną rękojeścią.  Taśma o
długości  60  cm,  szerokości  maksymalnej  10-11  mm  (zwężaną  na  końcach)  pakowana  w  plastikowe  korytko
umożliwiające napełnienie płynem , celem zwilżenia przed zabiegiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.



Pytanie 46
Pakiet 9 – czy pod pojęciem „pediatryczny” Zamawiający rozumie zestaw do szynowania moczowodów w rozmiarach 3,4 i

4,8 CH i dostępnych  długościach w części prostej do wyboru Zamawiającego : 12,15,18,20 lub 22 Ch?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów w rozmiarach 3,4 i 4,8 CH i dostępnych

długościach w części prostej do wyboru Zamawiającego : 12,15,18,20 lub 22 Ch pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 47
Czy zestawy mają być skalowane co 1 cm co pozwala na dokładną kontrolę położenia cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zestawy skalowane co 1 cm, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 48
Pakiet 10
Prosimy zamawiającego  o dopuszczenie nitinolowego urządzenia do przechwytywania i  usuwania kamieni  i  innych ciał
obcych w drogach moczowych rozmiar CH 2,5 koszyczek 12,5 mm długość 90 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 49
Prosimy zamawiającego  o dopuszczenie nitinolowego urządzenia do przechwytywania i  usuwania kamieni  i  innych ciał
obcych w drogach moczowych rozmiar CH 2,2 koszyczek 11 mm długość 120 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie nitinolowego urządzenia do przechwytywania i usuwania kamieni

i innych ciał obcych w drogach moczowych rozmiar CH 2,2 koszyczek 11 mm długość 120 cm

Pytanie 50
Prosimy zamawiającego  o dopuszczenie nitinolowego urządzenia do przechwytywania i  usuwania kamieni  i  innych ciał
obcych w drogach moczowych  wykonanego ze stali nierdzewnej rozmiary CH 2,5 oraz 3 długość 120 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  nitinolowego urządzenia do przechwytywania i usuwania kamieni

i innych ciał obcych w drogach moczowych  wykonanego ze stali nierdzewnej rozmiary CH 2,5 oraz 3 długość 120
cm. 

Pytanie 51
Pakiet 11 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów wymiennych w składzie : kateter pigtail CH 8 lub 10 długości 30 cm,
prowadnik 0,038” długości 800 mm , kranik jednorożny luer lock, adapter do worków na mocz, 3 naklejki do dokumentacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 52
Pakiet 11 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej w składzie; kater 30 cm w rozmiarze 8 lub
10 CH pokryty hydrożelem, dwuczęściowa igła 17,5 G x 200 mm, prowadnik długość 800 mm, rozszerzacz 0,038” długości
325 mm , kranik jednodrożny Luer lock, adapter do worków na mocz, 3 naklejki do dokumentacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 53
Pakiet 12 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 3 ml o długości 450mm 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 54
Pakiet 12 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 42 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki o długości 42 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ 

Pytanie 55
Pakiet 12 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 3 ml długości 450mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 56
Pakiet 12 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie , czy oczekuje że cewnik będzie na odcinku 5 cm pokryty  substancją hydrofilną, co
zdecydowanie ułatwia wprowadzenie cewnika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  cewnik  pokryty  substancją hydrofilną na odcinku 5 cm, pozostałe zapisy

SIWZ bez zmian. 

Pytanie 57
Pakiet 12 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 3 ml długości 410mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 58
Pakiet 12 poz.3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 20 ml o długości 41 cm 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  cewniki z balonem 20 ml o długości 41 cm, pozostałe  zapisy SIWZ bez zmian. 



Pytanie 59
Pakiet 12 poz. 5
Prosimy zamawiającego  o  dopuszczenie  zestawu  w rozmiarze  4,8  CH i  długość  popychacza  90  cm,  dla  roz.  6  i  7  dł
popychacza ok 40-45, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 60
Czy zamawiający w pakiecie nr 5 poz.  1 dopuści system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet techniką
pojedynczego  nacięcia  o  parametrach:  System  składający  się  z  dwóch  prowadnic  z  tłoczkami  wypełnionymi  taśmami
bocznymi, zakończonymi plastikowymi igłami oraz taśmy podcewkowej o wymiarach 2,2 cm x 1,3 cm 2 x taśma boczna –
grubość 0,5 mm gramatura 82g/m2. Tasma podcewkowa – grubość 0,45 mm gramatura 67g/m2, porowatość 82% Materiał
polipropylen monofilamentowy, system regulowany symetrycznie.  Nie zawiera niebieskiego szwu rozluźniającego, punktów
kotwiczących, znaku w części centralnej, termoszczelnych brzegów taśmy oraz jednorazowego prowadnika.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 61
Czy zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 2 dopuści taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymiania moczu,

materiał polipropylen monofilamentowy niewchłanialny, atraumatyczne brzegi nie zgrzewane laserowo, szerokość 1,25
cm. Zestaw nie zawiera igieł jednorazowych. Taśma zakładana narzędziem wielorazowego użytku. Technika Out/In.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 62
Czy  zamawiający  dopuści  w  pakiecie  27  ultra  czysty  błękit  trypanu  II  generacji  ,  o  stężeniu  0,06%  zapakowany  w

ampułkostrzykawkę o pojemności 1 ml, bez dodatku mannitolu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 63
Pakiet  4  poz.  1- czy zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania  próbek  z  drzewa oskrzelowego z fiolką  o

pojemności 20 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 64
Pakiet 15 poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści zestaw do punkcji z trzema igłami CH 14,16,19, pozostałe parametry zgodne z

SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian. Pakiet 15 składa się z 1 pozycji. 

Pytanie 65
Pakiet 26 poz. 1, 4, 7, 8, 9 - czy zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 66
Pakiet 30 poz. 1- jakiej długości igły zamawiający oczekuje 80 czy 50 ? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje : Zestawu do punkcji opłucnej - worek 2000ml z podziałką, strzykawka 50/60 ml z

podziałką, komplet drenów, zawór automatyczny jednokierunkowy, trzy igły punkcyjne, sterylny, jednorazowego
użytku.

Pytanie 67
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. nr 1: 60 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u

kobiet,  monofilamentowych,  polipropylenowych,  z plastikową osłonką na taśmie,  jednorodnych,  niewchłanialnych,  o
długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm,

gramaturze 48 g/m2, brzegi  zakończone  bezpiecznymi  pętelkami,  wykonane  w technologii  quadriaxial,  bez systemu
kotwiczącego, bez prowadnika, bez dodatkowego szwu, bez znaku w środkowej części, oraz  1 szt. igły wielorazowego
użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 68
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. nr 1: 60 szt. systemów do operacyjnego leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu u kobiet, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską 
końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm, 

W części środkowej Na końcach

grubość taśmy

0,33 mm 0,54 mm

porowatość

1000 µm 698 µm



gramatura

48 g/m2 175 g/m2 ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez systemu kotwiczącego, bez prowadnika, bez dodatkowego szwu, bez znaku w 
środkowej części. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu
przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 69
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. nr 2:120 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u 
kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o 
długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, 

gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, oraz 1 szt. igły 
wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 70
 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. nr 1: 70 szt. systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, 
sterylna mini-taśma, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu 
samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm, 

W części środkowej Na końcach

grubość taśmy

0,33 mm 0,54 mm

porowatość

1000 µm 698 µm

gramatura

48 g/m2 175 g/m2 ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez prowadnic z tłoczkami, nie regulowany symetrycznie.Taśma jest przeznaczona
do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego 
nacięcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 71
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, poz. nr 2:  40 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, 
siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, 

monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, 
dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość 
między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 72
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7:  20 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o 
anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość

siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, 
podstawa dolna 8 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone 
bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez  zmian.

Pytanie 73
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo

wolnych od pracy?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy w § 5:



(...)” 2. Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od
daty złożenia zamówienia. Za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. (...)”
 
Pytanie 74
Zważywszy na treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ)

Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź : Zamawiający nie potrafi wskazać  jaką ilość „napewno”zamówi. 

Pytanie 75
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie 
mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 76
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy słowa „wartości zamawianej partii materiałów” zostały

zastąpione słowami „wartości produktów niedostarczonych w terminie”?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 77
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy słowa „10% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2

ust. 2” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanego przedmiotu  umowy”? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 78
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „po upływie okresu wskazanego w

ust. 1”?

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje zapis  § 4 ust. 3 wzoru umowy wykreślając słowa: (...) po upływie   okresu
wskazanego w ust. 1. (…) ” i ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
(…) „3. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych netto w górę lub w dół po upływie okresu
wskazanego w ust. 1 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja, ogłoszony przez Prezesa GUS i
zmiany umowy w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze.

Pytanie 79
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed

rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę  i dopisuje po słowach „(...)  zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji
materiałów wolnych od wad.” kolejne zdanie:   „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do
należytego wykonywania umowy.”

Pytanie 80
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 2 wzoru umowy słowa „Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia” zostały

zastąpione słowami „Zaleca się Dostawcy zamieszczenie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje projekt umowy w zakresie   §   6 po ust. 2 dopisuje ust. 3 o następującej treści: 
(...)” 3. Zamawiający wymaga aby wraz z każdą dostawą towaru Wykonawca przekazywał fakturę w formie papierowej lub
w przypadku braku takiej możliwości przesyłał jej kopię na adres e-mail: apteka@ zeromski-szpital.pl” .

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,  zamieszczone
na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert: 8 grudnia 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 8 grudnia 2014 r.
godz. 10:30.

 


