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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania 
część I

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do SP ZOZ w Słupcy.

1.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  wraz  z  ofertą  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  sytuacji  gdy  dany  oferent  nie  należy  do  żadnej  grupy
kapitałowej?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane
wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający może udostępnić wersję edytowalną dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty?
Odp. Dokumenty w wersji edytowalnej są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy Parametry Techniczne:
4. Dot. Pakiet nr 8, poz. 2 – Testy do sterylizacji
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając testu wieloparametrowego klasy V, zamiast klasy IV?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie nr 1
Pakiet 24 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka z niepełnymi uchwytami na palce, pozostałe
parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

6. Pytanie nr 2
Pakiet nr 24 poz. 13
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są
wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych,
oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie
magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań
diagnostycznych w rezonansie magnetycznym. 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.
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7. Pytanie nr 3
Pakiet nr 38 poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy wewnętrznej drenu np. 5mm, 6mm lub 7mm.
Odp. 6 mm

8. Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie  z  interpretacją  przepisów  dotyczących  nowelizacji  ustawy  Pzp  zamieszczonej  na  stronie   Urzędu
Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy
w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Oświadczenie
o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert  lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek
zmiana  sytuacji  wykonawcy  w  toku  postępowania  (włączenie  do  grupy  kapitałowej)  będzie  powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy
Pzp. 

9. Dotyczy części nr 4:
1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 16 do odrębnego pakietu. Produkt znajdujący się z pozycji
nr 16 nie jest już sprowadzany przez naszą firmę i nie wydzielenie go spowoduje brak możliwości złożenia
oferty na pozostałe produkty będące w zadaniu nr 4.
Odp. Zamawiający usunie poz. nr 16 z pakietu.

10. Pakiet 37, pozycja 1
Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem
dezynfekującym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu
zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH
5,5 .
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Pakiet 37, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ma na myśli 2100 sztuk myjek czy też 2100 opakowań a’20 sztuk?
Odp. 2100 opakowań a'20 sztuk.

12. Pakiet 37, pozycja 1
Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki
(będące wyrobem kosmetycznym), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów
kosmetycznych?  Wpis  produktu  do  europejskiego  rejestru  wyrobów  kosmetycznych  (CPNP)  oznacza,  że
produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją
dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy SIWZ
13.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na złożenie  z  ofertą  oświadczenia  dot.  braku przynależności  do grupy
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy
Pzp. 

14. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 40
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik SpO2 jednorazowego użytku dla noworodków <3kg, dla
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dorosłych >40kg?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

15. Dotyczy pakietu nr 49
Pytanie nr 2.
Prosimy o modyfikację ilości na rok asortymentu opisanego w pakiecie nr 49 poz. 2 (tj. Adaptery do pomiaru
CO2 do Nihon Kohden) tak aby była ona wielokrotnością liczby 30, gdyż jest to najmniejsza oferowana przez
producenta  jednostka  miary.  Ponadto  prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  niniejszych  adapterów
w opakowaniach zbiorczych producenta 1op. = 30 szt. 
Swoją prośbę motywujemy faktem, iż firma Nihon Kohden będąca producentem akcesoriów zamiennych do
swoich monitorów oferuje  w/w.  adaptery w oryginalnych opakowaniach zbiorczych zawierających 30 sztuk
adapterów. Konieczność dzielenia opakowań zbiorczych stanowi ryzyko uszkodzenia opakowań oryginalnych
oraz podnosi cenę oferty, gdyż dostarczany towar wymaga ponownego pakowania. 
Odp. Zamawiający wymaga 120 szt. na rok

16. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
Dotyczy §2
Pytanie nr 3.
Zważywszy  na  obecną  sytuację  epidemiologiczną  panującą  w  kraju  i  na  świecie oraz  zwiększone
zapotrzebowanie rynkowe na akcesoria medyczne wnosimy o wpisanie do wzoru umowy poniższego ustępu:
§2 ust. 6)  Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym
dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu
określonego w niej terminu dostawy urządzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca
Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega
zawieszeniu  na  okres  trwania  tej  przeszkody,  i  zaczyna  biec  na  nowo  po  jej  ustaniu.  Za  niezależne  od
Wykonawcy  przeszkody  uniemożliwiające  Wykonawcy  wykonanie  dostawy  urządzeń  zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane
z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opóźnienia w dostawie
asortymentu  od  producenta  spowodowanie  zwiększonym  zapotrzebowaniem  rynkowym  na  asortyment
stanowiący przedmiot zamówienia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada
w dniu wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 90), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie." 

17. Załącznik 5 do SIWZ - Wzór Umowy
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego na dostarczenie faktury
jedynie w wersji elektronicznej na adres mailowy, który zostanie w tym celu wskazany w umowie?
Odp. Tak. 

18. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
Pytanie nr 5.
Prosimy o uwzględnienie w umowie zapisów regulujących występowanie siły wyższej zgodnie z poniższym
wzorem:

Siła wyższa
§ ……

 
1.  Wykonawca  nie  jest  odpowiedzialny  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  swoich  zobowiązań
z  powodu  zaistnienia  siły  wyższej,  tj.  jeżeli  niewykonanie  zostało  spowodowane  zdarzeniem  wywołanym
przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe
było przewidzenie tego zdarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania
Umowy,  oraz  gdy niemożliwe  było  uniknięcie  przez  Wykonawcę  samego  zdarzenia  lub  przynajmniej  jego
skutków. Za siłę wyższą strony uznają w szczególności działania wojenne, klęski żywiołowe oraz epidemie, w
tym również stan zagrożenia epidemicznego.
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2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych
ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

19. dot. pakietu nr 20 poz. 23 i 24
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  poz.  23,  24  statywów  bez  uchwytów
i spełniających pozostałe wymagania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

20. dot. pakietu   nr   20 poz. 36
W poz. nr 36 Zamawiający umieścił statywy do przechowywania probówek o średnicy 13 i 16 mm w ilości
10 szt. Ponieważ statywy znajdują się w poz. 23 i 24 (po 5 szt. z każdej pozycji) prosimy o odpowiedź, czy
Zamawiający omyłkowo nie dodał w tabeli asortymentowo-cenowej pozycji nr 36. 
Odp. Pozycja 36 została dodana omyłkowo.

21. dot. pakietu nr 20 poz. 36
Jeżeli Zamawiający pozostawi w tabeli asortymentowo-cenowej poz. 36, to ze względu na różne ceny statywów
oraz  różne  nr  katalogowe,  prosimy o  rozpisanie  statywów  w dwóch  pozycjach  36  i  37.  Prosimy również
o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga statywów z uchwytami czy bez uchwytów.
Odp. Pozycja 36 została dodana omyłkowo.

22. dot. pakietu nr 20 poz. 32
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe końcówek do pipet 5000 ul zawiera 250 szt. końcówek
pakowanych w worku, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na
12  miesięcy.  Uwzględnienie  minimalnej  ilości  w  opakowaniu  handlowym,  zapobiegnie  ewentualnym
problemom  podczas  realizacji  zamówienia.  W  przypadku  braku  zgody  na  przeszacowanie  ilości  prosimy
o dopuszczenie końcówek pakowanych w statywy po 50 szt. (2 statywy po 50 szt.)
Odp. Zamawiający zmieni ilość na 250 szt.

23. dot. pakietu nr 20
Nad tabelą asortymentową Zamawiający zapisał zakres wymaganych parametrów granicznych (poz. 1-15 i 24-
27). Zwracamy się z pytaniem, czy nie doszło do myłki i zapis nad tabela powinien być taki, jak pod tabelą:
„Parametry graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi dotyczą poz. 1-16 i 25-28”.
Odp. Zamawiający poprawi zapis.

24.   dot. zapisów SIWZ rozdział 3
Zamawiający zapisał, iż „oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia”.
Nie wszystkie produktu z pakietu nr 20 (dot.  poz. 23, 24, 28-32, 36) zostały zakwalifikowane jako wyroby
medyczne w myśl ustawy o wyrobach medycznych. W związku z tym, nie posiadają one świadectw rejestracji
Ministerstwa Zdrowia. Dlatego prosimy o modyfikacje w/w zapisu na zapis następujący: „Oferowane produkty
będące wyrobami medycznymi muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia”. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. dot. zapisów SIWZ rozdział 9 pkt 10.4 i 10
Zamawiający podał, iż oferta ma zawierać m.in. opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ). Zwracamy się
z prośbą o zamieszczenie tego załącznika na stronie Zamawiającego.
Odp. Do SIWZ wkradł się błąd. Nie ma takiego załącznika.

26.   dot. zapisów Umowa § 2 ust. 1
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  modyfikację  Projektu  Umowy  poprzez  dopisanie:  „przy
jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in.
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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27. dot. zapisów Umowy § 5
Zwracamy się  z  prośbą  do  Zmawiającego  o  modyfikację  zapisów §  5  w  taki  sposób,  aby wysokość  kary
umownej  naliczana  była  od  wartości  netto.  VAT jest  należnością  publicznoprawną,  którą  wykonawca  jest
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty
nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Pakiet 18 poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 500ml z jednoczesnym
przeliczeniem wymaganych ilości na 15 sztuk.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

29. Pakiet 18 poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 260ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

30. Pakiet 18 poz. 8
Czy  Zamawiający  dopuści  w  wyżej  wymienionej  pozycji  papier  o  wymiarach  50  mm  x  30m?  Pozostałe
parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

31. Pakiet 18 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 107x23? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

32. Pakiet 18 poz. 10
Czy Zamawiający w ww. pozycji miał na myśli saszetki 20g w ilości 30 sztuk?
Odp. Saszetki 20 g w ilości 300 szt.

33. Pakiet 22 poz. 1,2
Prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Czy Zamawiający oczekuje 500 i 5 opakowań elektrod
po 50 sztuk?
Odp. 500 op. po 50 szt. i 5 op. po 50 szt.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ- pakiet nr 51
34. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kotwiczących stożkowych o średnicy
3,5mm zamiast 3,0mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

35. Czy w poz. nr 2 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast zapisu „…rozmiarze #2USP (050mm)”  powinno
być„…rozmiarze #2USP (0,5mm)” ?
Odp. Tak, zaistniała pomyłka. 

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy- pakiet nr 51:
36. Czy Zamawiający w §4 ust. 1 odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na  produkcie o ile przepisy
nie nakazują umieszczania takich informacji tj. na produktach niesterylnych? Przepisy określają kiedy i gdzie ma
być umieszczona data ważności -wymóg dotyczy produktów sterylnych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

37. Czy Zamawiający w §3 ust. 7 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia
faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?
Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem
terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek
faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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38. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od
umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

39. Pakiet nr 42 Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 2,3,5,6,9,10,11,12,13 i  dopuści
Odp.  Pakiet  42  –  Sprzęt  endoskopowy jest  pakietem częściowym.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość
składania ofert na poszczególne pozycje.

40. Poz. 2 Kleszcze biopsyjne kompatybilne z endoskopami firmy Olympus pokryte warstwą hydrofilną, do
wyboru z igłą i bez igły do pracy z kanałem maks. Ø 2,8 mm, elastyczne, z łyżeczkami pozwalającymi pobierać
odpowiednią ilość tkanki , z podwójnym okienkiem i ząbkami lub bez, wyraźnie oznakowana data przydatności
do użycia  (sterylizacji),  typ.  Długość narzędzia  1200mm lub 1800 mm,  2300mm Kleszcze muszą  posiadać
możliwość do wykonywania biopsji stycznej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

41.  Poz.  9   Szczoteczki  cytologiczne  jednorazowego  użytku  kompatybilne  z  bronchofiberoskopem  firmy
Olympus, metalowa końcówka kontrastująca przy fluoroskopii,  bardzo cienkie nylonowe włosie i optymalna
twardość szczotki, średnica szczotki 2,0 mm, długość szczotki 10 mm, min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł.
robocza 1200 mm szt 
Odp. Tak.

42. Poz. 10 Czy zamawiający wymaga do kanału roboczego 2,0mm
Odp. Tak.

43. Poz. 11 Igły do ostrzykiwania: Wykonane w technologii zapewniającej odporność na załamania Wyposażone
w  fabryczne  zabezpieczenie  przed  przypadkowym  wysunięciem  igły  w  kanale  endoskopu,  Posiadające
mechanizm blokujący położenie igły Dostępne długości robocze: 120 cm lub 180cm i 230cm Dostępne średnice
osłonki: 1.8 i 2.3 mm, Dostępne średnice ostrza igły: 22 i 25 G, Dostępne długości ostrza igły: 5 mm
Odp. Tak.

44.  Poz.  12  Klipsy  hemostatyczne  jednorazowego  użytku  kompatybilne  z  endoskopami  firmy  Olympus,  z
klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością
otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem; dostępne długości robocze (1950 mm do
2300  mm);  współpracujący  z  kanałem endoskopu  o  śr.  2,8  mm;  posiadające  funkcję  rotacji;  oznakowanie
terminu ważności. 
Odp. Tak. 

45. Pakiet nr 5 poz. 1,2,4,5,8,16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 1,2,4,5,8,16 co umożliwi udział w przetargu
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

46. Pakiet nr 5 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie
z SWIZ.
Odp. Tak. 

47. Pakiet nr 5 poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  filtr  oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy o  następujących
parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
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- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz
Odp. Tak. 

48. Pakiet nr 5 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci
HME o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skutecznośc filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
Odp. Tak.

49. Pakiet nr 6 poz. 24,25,26,27,28,29,46:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 24,25,26,27,28,29,46 co umożliwi udział w
przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet nr 6 poz. 24, 25:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem oraz drenem o długości 200cm,
mikrobiologicznie czysta, w rozmiarze uniwersalnym standardowym dla dorosłych?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.

51. Pakiet nr 6 poz. 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik do podawania tlenu mikrobiologicznie czysty ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak. 

52. Pakiet nr 6 poz. 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm, mikrobiologicznie czystą, w
rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych oraz dla dzieci ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak. 

53. Pakiet nr 6 poz. 28:
Czy  Zamawiający  zgodę  na  zestaw  do  terapii  tlenowej  i  aerozolowej  dla  dorosłych  o  następujących
parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska
Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Tak. 

54. Pakiet nr 6 poz. 29:
Czy Zamawiający zgodę na zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci o następujących parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska
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Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Tak. 

55. Pakiet nr 6 poz. 46:
1.         Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów
(w tym  DEHP,  DBP,  BBP,  DIBP,  DMEP,  DIPP,  DHNUP,  DPP),  które  uwalniają  się  pod wpływem ciepła
ludzkiego  ciała,  a  nadmiar  tych  związków  zwiększa  ryzyko  zachorowania  na  alergię,  astmę,  nowotwory,
powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odp. Tak. 

2.         Czy  zamawiający  oczekuje,  aby  informacja  o  braku  ftalanów,  była  zamieszczona  na  opakowaniu
jednostkowym  i  potwierdzona  dokumentem  wystawionym  przez  producenta,  w  którym  wymienia  on
akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?
Odp. Tak. 

56. Pakiet nr 28 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  resuscytatora silikonowego dla  dorosłych o następujących
parametrach :
- całkowita objętość worka 1475 ml,
- objętość oddechowa 1100ml podczas ściskania worka oburącz,
- objętość oddechowa 700ml podczas ściskania worka jedną ręką,
- objętość rezerwuaru tlenu 2600ml,
- maska w rozmiarze 5,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy poza rezerwuarem można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak. 

57. Pakiet nr 28 poz. 2:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  resuscytatora  silikonowego  dla  dzieci  o  następujących
parametrach :
- całkowita objętość worka 635 ml,
- objętość oddechowa 450ml,
- objętość rezerwuaru tlenu 2600ml,
- maska w rozmiarze 1,2,3,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy poza rezerwuarem można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak. 

58. Pakiet nr 28 poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora silikonowego dla niemowląt o następujących
parametrach :
- całkowita objętość worka 220 ml,
- objętość oddechowa 150ml,
- objętość rezerwuaru tlenu 1500ml,
- maska w rozmiarze 0,1,2,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak. 
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59. Pakiet nr 28 poz. 4:
Prosimy o informację czy resuscytator jednorazowy ma być dla dorosłych, dzieci czy niemowląt ? 
Odp. Dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

60. Pakiet nr 28:
1.         Czy  zamawiający  oczekuje,  aby  resuscytatory  były  pozbawione  wszystkich  szkodliwych  ftalanów
(w tym  DEHP,  DBP,  BBP,  DIBP,  DMEP,  DIPP,  DHNUP,  DPP),  które  uwalniają  się  pod wpływem ciepła
ludzkiego  ciała,  a  nadmiar  tych  związków  zwiększa  ryzyko  zachorowania  na  alergię,  astmę,  nowotwory,
powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odp. Tak. 

2.         Czy  zamawiający  oczekuje,  aby  informacja  o  braku  ftalanów,  była  zamieszczona  na  opakowaniu
jednostkowym  i  potwierdzona  dokumentem  wystawionym  przez  producenta,  w  którym  wymienia  on
akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?
Odp. Tak. 

61. Pakiet nr  29 poz. 4,5,6,8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 14 pozycji 3 co umożliwi udział w przetargu większej
liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet nr 29 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra do tracheostomii z celulozowym wymiennikiem ciepła i
wilgoci o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml
- Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min
                             1,8 cm H2O przy 60l/min
                             3,5 cm H2O przy 90l/min
- Masa 8,4 g
- Przestrzeń martwa 15 ml
- Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml
                   po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml
- Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie
- Średnica portu do odsysania 6,1 mm
- Powierzchnia wymiennika > 500 cm2
- Wkład celulozowy higroskopowy
- Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.
Odp. Tak. 

63. Pakiet nr 29 poz. 8:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego o stałej długości 300cm dwie rury?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z dzieloną membraną o stałej długości
300cm ?Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

64. Pakiet nr 32 poz. 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 32 pozycji 21 co umożliwi złożenie bezpośredniemu
dystrybutorowi korzystnej oferty dla Zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

65. Pakiet nr 33 poz. 2,4,5,6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 33 pozycji 2,4,5,6 co umożliwi udział w przetargu
większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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66. Pakiet nr 33 poz. 2:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  maskę  w  rozmiarach  od  1  do  6,  nie  zawierają  PCV,  nie  zawierają
szkodliwych  ftalanów,  przeźroczysta  kopuła  zapewniające  doskonałą  widoczność  wykonana  z  polietylenu,
delikatny, miękki mankiet zapewniający dobre dopasowanie do twarzy wykonany z
termoplastycznego elastomeru (termoplastycznych olefin), lekkie, wysokiej jakości, łatwe w utylizacji.
Odp. Tak. 

67. Pakiet nr 33 poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski anestetycznej w rozmiarach od 3 do 5 dla dorosłych ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maski anestetyczne z kodowanym rozmiarem na opakowaniu ? Pozostałe
parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

68.  Czy  Zamawiający,  ze  względu  na  niejednorokdny  charakter  produktów  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie
z  Pakietu nr 30 poz. 3  do oddzielnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udzia
łu w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez
Zamawiającego  najkorzystniejszej oferty. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

69. Pytanie 1.: Odnośnie poz. 11 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie wkradła się omyłka pisarska
ww. pozycji? Użyte określenie jest nieznane w piśmiennictwie fachowym. 
Odp. Zamawiający usunie pozycję nr 11.

70. Pakiet 1, poz. 18,21, 25-28,32-38
Czy zamawiający wydzieli  poz.  18,21,  25-28,32-38 do osobnego pakietu,  takie  rozwiązanie pozwoli  innym
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

71. Pakiet 1, poz. 28,35,
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
 
72. Pakiet 1, poz. 32
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet 1, poz. 36-38
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.
Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy
w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu
tylko komory bez PVC.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

74. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający wymaga  zaoferowania przyrządu do  przetaczania  bez  ftalanów z  informacją  na  etykiecie
w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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76. Pakiet 2, poz. 8,13
Czy  zamawiający  wydzieli  poz.8,13  do  osobnego  pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli  innym  firmom  ,
specjalizujący  się  w  danym  asortymencie,  na  złożenie  konkurencyjnej  oferty,  a  tym  samym  umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

77. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

78. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu  koreczków  tej  samej  firmy  co  kaniule/zastawki,  gdyż
koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta
co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta
co  kaniule/zastawki  uniemożliwia  przystąpienie  do  przetargu  innym firmom,  które  nie  posiadają  w swoim
asortymencie kaniul  i  koreczków tej  samej firmy,  a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności
postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Pakiet 6, poz. 16,18-21,32-34
Czy zamawiający wydzieli poz. 16,18-21,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujący  się  w  danym  asortymencie,  na  złożenie  konkurencyjnej  oferty,  a  tym  samym  umożliwi
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet 6, poz. 16
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 6, poz. 16
Czy zamawiający dopuści worki z drenem o długości ok. 90 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
 
82. Pakiet 6, poz. 18-19
Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

83. Pakiet 6, poz. 20-21,33-34
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

84. Pakiet 6, poz. 20
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, ,
długość  części  regulacyjnej  9  cm,  13  zakresów regulacji,  opaska  zaopatrzona  w kartonik  do  opisu  danych
pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość
opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

85. Pakiet 50, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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86. Pakiet 50, poz. 1-3
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

87. Pakiet 20, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , mały o szerokości łyżki 24 mm (S)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

88. Pakiet 20, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , bardzo mały o szerokości łyżki 20
mm (XS)?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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