
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /15                                              Data: 10.04.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku   dla „Pro-

Medica”  w Ełku Sp. z o. o . (Znak Postępowania: 1326/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) ) 

Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami. 

 1 Dotyczy Pakietu nr 71- poz. 1
Czy  Zamawiający  w  w/w  pozycji  pozwoli  zaoferować  jednorazowe  kleszcze  biopsyjne  do:  gastroskopii,
kolonoskopii i bronchoskopii z igłą lub bez igły;  średnica szczęk: 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm; długość 120,160 i
230cm? 
Odp: Pozwala.

 2 Dotyczy Pakietu nr 71- poz. 2
Czy  Zamawiający  w  w/w  pozycji  pozwoli  zaoferować  jednorazowe  pętle  do  polipektomii  wykonane
z plecionego drutu lub pojedynczego; średnica pętli 10,15, 25, 35 mm, długość robocza 230 cm; wszystkie
pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ? 
Odp: Pozwala.
 3 Dotyczy Pakietu nr 71- poz. 3
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe siatki do usuwania polipów i ciał obcych o
średnicy siatki 35mm i długości narzędzia 230 cm? 
Odp: Pozwala.
 4 Dotyczy Pakietu nr 72- poz. 2
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezy do drenażu  dróg  żółciowych proste 7 i 10 Fr o
długości : 5,7,9,12,15 cm? wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?
Odp: Pozwala.
5 Dotyczy Pakietu nr 72- poz. 4
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy trzykanałowy sfikterotom o dł. roboczej  200
cm,  dł.  noska ok 6 mm, dł.  cięciwy tnącej  20 i  30 mm, przeznaczony do współpracy z  prowadnikami w
rozmiarze 0.25mm.; 0.35mm? 
Odp: Pozwala.
 6 Dotyczy Pakietu nr 72- poz. 5
Czy Zamawiający w w/w pozycji  pozwoli  zaoferować cewnik do kontrastowania dróg  o długości 200 cm,
średnicy 1,8mm, współpracujący z prowadnikiem 0.25 i 0.35mm?
Odp: Pozwala.
7 Dotyczy Pakietu nr 72- poz. 6
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem



dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; dł. robocza 200cm; śr. kateteru 7 Fr; śr.  końcówki 5 Fr,z
wysunięciem igły  do 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z prowadnikiem o śr. 0.35mm?
Odp: Pozwala.
 8 Dotyczy Pakietu nr 72- poz. 7
Czy  Zamawiający  w  w/w  pozycji  pozwoli  zaoferować  prowadnik  .035  do  dróg  żółciowych  o  końcówce
hydrofilnej  o  dł.5  cmi,  końcówce  prostej  i  zagiętej  i  długości  całkowitej  450  cm  oraz  prowadnik  .025
o końcówce prostej i długości 400 cm?
Odp: Pozwala.
 9 Dotyczy Pakietu nr 73- poz. 1 i 2
Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować w ramach jednej pozycji zestaw zawierający:
 -   Szczotkę  z  dwiema  końcówkami  (dwie  szczotki  do  czyszczenia  kanałów  na  jednej  osłonce).  Duża
odporność na zginanie i dwustronne wprowadzenie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki
chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm.  
 - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu.?
Odp: Pozwala.
 10 Dotyczy zapisów umowy §2 ust. 7
Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego
zakupienia  sprzętu  jednorazowego  w  pełnej  wysokości  określonej  rodzajowo  i wartościowo  według  §  2
niniejszej umowy, ani  też  domagać się realizacji dostaw zamiennych  lub odszkodowania  z  tytułu niepełnej
realizacji zamówienia, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy.”
Odp:Nie.
11 Dotyczy zapisów umowy §3 ust.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 4 dni roboczych?
Odp: Nie.
12 Dotyczy zapisów umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania
realizacji  kolejnych  zamówień  w  przypadku  zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego
na fakturze”. 
Odp: Nie.
 13 Dotyczy zapisów umowy § 4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  następującego  zapisu:  „Wykonawca  ma  prawo  potrącać
wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po
terminie wskazanym w § 4 ust.  2  za  dostarczony towar.  Wykonawca poinformuje o wartości  naliczonych
odsetek  wystawiając  odpowiednią  notę  obciążeniową.  Zamawiający  zostanie  wezwany  do  uregulowania
płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.
Odp: Nie.
 14 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1
Uprzejmie  prosimy  o  następujące  doprecyzowanie  istniejącego  zapisu:  „W  przypadku  braku  dostawy  w
terminie wskazanym w pkt  4 §  3  Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu  Wykonawcy do
realizacji umowy ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą kosztów
zakupu oraz dostawy obciążyć wykonawcę. ”
Odp: Wyrażamy zgodę. Zamawiający zmodyfikował zał. nr 2 do SIWZ.
15 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2
Uprzejmie prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Trzykrotne nieterminowe dostarczenie
towaru  z  winy  wykonawcy  może  spowodować  natychmiastowe  zerwanie  umowy   bez  zachowania
ustawowego  terminu  wypowiedzenia,  po  uprzednim  bezskutecznym  wezwaniu  wykonawcy  do  należytej



realizacji umowy.”
Odp: Nie.
16 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,5% oraz
z 5% na 3%.
Odp: Nie.
 17 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2
Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w
terminie 5 dni od daty jej zgłoszenia.”
Odp: Nie.
 18 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3
Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni roboczych jest
uważany za uznanie reklamacji.”
Odp: Nie. 
 19 Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca bez zgody zamawiającego
wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  nie  może  przelać  wierzytelności  wynikającej  z
niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odp: Nie.
20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta
likwidacja.
Odp: Zamawiający potwierdza, że nie została wszczęta likwidacja wobec Zamawiającego.
21.Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 50cm
i rozmiarach od CH6 do CH20 ?
Odp: Nie.

22. Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 7 dopuści elektrodę do EKG z żelem stałym, ze stykiem
Ag/Ag Cl, j. uż. na bazie gąbki PE z otworem do mocowania kabla. Wymiary elektrody 58mm/51mm? 
Odp: Tak.
23.Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 8 dopuści elektrodę  do EKG do prób wysiłkowych j. uż.
na bazie gąbki PE., żel płynny, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody 50x45mm?
Odp: Nie.
24.Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 12 dopuści elektrodę do EKG pediatryczną z gąbką i
żelem ø 24mm?
Odp: Tak.
25.Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 13 dopuści elektrodę do EKG noworodkową ze stałym
żelem , owalne , wymiary ø 25mm, na tkaninie, złącze bananowe typu DIN 1,5mm, na kabelku 60 cm,
kabelki  w kolorach biały,  czarny i  zielony,  możliwość przeklejania – repozycjonowalna ,  możliwość
zostawienia elektrody w jednym miejscu do 3 dni, niewidoczna  w RTG?
Odp: Dopuści.
26.Czy Zamawiający w Pakiecie 26 w pozycji 14 dopuści elektrodę  do EKG  j. uż. na bazie gąbki PE.,
żel płynny, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody 50x45mm?
Odp: Nie.
27.Czy Zamawiający w Pakiecie 27 w pozycji 7 dopuści rurkę w rozmiarze 9,5 spełniającą pozostałe
wymagania SIWZ?
Odp: Dopuści.
28.Czy Zamawiający w Pakiecie 35 w pozycji 1 dopuści filtr o objętości wewnętrznej 36ml ponieważ
Producent w katalogach nie  określa przestrzeni martwej ( czyli według naszej oceny przestrzeni filtra



bez wkładu filtracyjnego ) ? Analizując dostępne zestawienia filtrów na rynku oferowany przez nas
produkt jest odpowiednikiem filtra pierwotnie określanego w SIWZ i jest obecnie stosowany w szpitalu. 
Odp: Tak.
29.Czy Zamawiający w Pakiecie 40 w pozycji 1 dopuści obwód j.uż. (biologicznie czyste) do znieczuleń
dla dorosłych o śr. wewnętrznej 22mm. 2 rury karbowane rozciągliwe ( z łącznikiem) o długości do
180cm. Trzecia rura o długości do 120cm, karbowana, rozciągliwa z kolankiem i workiem oddechowym
o poj.2l ? Opisany produkt był z powodzeniem stosowany w szpitalu. 
Odp: Nie.
30.Czy Zamawiający w Pakiecie 40 w pozycji  2 dopuści  sterylny układ oddechowy pediatryczny o
średnicy wewnętrznej 15mm, z rurami nierozciągliwymi wewnętrznie gładkimi, 2 rury o długości 150cm,
1 rura o długości 100 cm, posiadający łącznik Y i worek oddechowy po pojemności 1 litra ? Opisany
produkt był z powodzeniem stosowany w szpitalu.
Odp: Tak.
31.Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  48  w  pozycji  1  dopuści  cewnik  do  hemodializy  dwuświatłowy
(  podwójne „D”)  13,5  F  długość 19.5  cm,  wysokoprzepływowy pozwalający uzyskać przepływy do
450ml/min, wykonany z poliuretanu z silikonowymi ramionami, zestaw do implantacji ?
Odp: Nie.
32.Czy Zamawiający w Pakiecie 48 w pozycji 2 dopuści zestaw z cewnikiem permanentnym wykonany
z carbothanu , dwukanałowy ( podwójne „D” ) z końcówką z rozdzielonymi i przesuniętymi otworami, dł.
wszczepiana 33 cm , rozmiar 14,5F ?
Odp: Dopuszcza.
33)Czy Zamawiający w Pakiecie 48 w pozycji 3 dopuści zestaw z cewnikiem permanentnym wykonany
z carbothanu , dwukanałowy ( podwójne „D” ) z końcówką z rozdzielonymi i przesuniętymi otworami, dł.
wszczepiana 28 cm , rozmiar 14,5F ?
Odp:  Dopuszcza.
34)Czy Zamawiający w Pakiecie 63 w pozycji 1 wymaga czujników o dokładności pomiaru zgodnej z
technologią Nellcor Oxi-Max ( kalibracja zarówno cyfrowa jak i analogowa )?
Odp: Tak.
35)  dotyczy pakietu nr 71 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec jednorazowych
łyżeczki gładkie z okienkiem lub typu szczęki aligatora z igłą lub bez igły, łyżeczki uchylne do biopsji
stycznej, osłonka teflonowa w kolorze zależnym od długości narzędzia. Długość narzędzia 1150mm,
1550mm,  2300mm,  maksymalna  średnica   części  wprowadzanej  do  endoskopu  1,9mm,  2,45mm,
2,85mm? 
Odp: Dopuszcza.
36)  dotyczy pakietu nr 71 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do 
oddzielnego pakietu  np. pakiet 71A celem złożenia konkurencyjnej oferty cenowej ?
Odp: :Tak, Zamawiający utworzył pakiet 71 – 700,00 zł wadium, pakiet 71 A – 300,00   zł wadium.
37)  dotyczy pakietu nr 73:  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie;  uniwersalna jednorazowa 
szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia 
do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 
11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość 
robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm 
(50 sztuk w opakowaniu) w ilości 1000 szt. zamiast dwóch rodzajów po 1000 szt.?
Odp: Dopuszcza.

38) dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt. 3a:  Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 
umownej za nieterminową dostawę z 1% na 0,5% za każdy rozpoczęty dzień?



Odp: Nie..
39) dotyczące zapisów SIWZ pkt  X.7: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informacje czy
do oferty ma być załączony zaakceptowany wzór umowy ?
Odp: Zamawiający nie wymaga.
40)  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3 
a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki  w dostawie wynosić  będzie 0,5% wartości  brutto zamówienia
cząstkowego,  którego  dotyczy  zwłoka,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego, którego dotyczy zwłoka
Odp: Nie.
b) w wysokości 5% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności z które odpowiada Wykonawca\
Odp: Nie.
 Pakiet 5, poz. 2-5
41)Czy Zamawiający dopuści w/w  strzykawki jednorazowe Luer z rozszerzoną skalą tj. 

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

Odp: Dopuści.

 Pakiet 40 

42)Czy  Zamawiający  w  poz.  nr  2  pak.40  dopuści  Układ  oddechowy  dla  dzieci  starszych  o  śr.
wewnętrznej 22 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odp: Nie.

Pakiet 54
43) Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający wielofunkcyjną szczoteczkę
do zębów z możliwością podłączenia do standardowych przewodów odsysających, przy pomocy której
można wykonywać czyszczenie, odsysanie oraz płukanie jamy ustnej pacjenta, przy użyciu tylko jednej
ręki. Szczoteczka wyposażona jest w pojemnik, który można napełniać płynem używanym w szpitalu
do toalety jamy ustnej?
Odp: Nie.

Pakiet 35
44)  Czy Zamawiający w poz. nr 1 pakietu 35  dopuści intermolekularny  filtr antybakteryjno-wirusowy o
właściwościach  elektrostatycznych  i  mechanicznych,  skuteczności  filtracji  >99,999%,  przestrzeni
martwej 44ml, z portem kapno, waga 23 g, sterylny?
Odp: Nie.
45)  Czy Zamawiający w poz.  nr  2 pak.35 dopuści intermolekularny filtr  antybakteryjno-wirusowy z 
funkcją  wymiennika  ciepła  i  wilgoci  ze  skutecznością  nawilżenia  32mg  H20,  hydrofobowy,  o
właściwościach  mechanicznych  i  elektrostatycznych,  o  objętości  wewnętrznej  58ml,  waga  31  g, 
sterylny?
Odp: Nie.
46) Czy Zamawiający w poz. 3 pakietu 35 dopuści jałowy wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) z



portem O2, przestrzenią martwą 19 ml, waga 8g,  sterylny?
Odp: tak.

Pytania dotyczące zał. nr 2 do SIWZ, wzór umowy:

Dot. § 2 pkt 7
47) Zwracamy się z prośbą o dołączenie do ww. punktu sformułowania „o ile część niezrealizowana nie
przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.” 

Odp: Nie.

Dot. § 3 pkt 4 
48) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych.

Odp: Nie.
Dot. § 5 pkt 2
49) Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::
Trzykrotne  nieterminowe  dostarczenie  towaru  przez  Wykonawcę  uprawnia  Zamawiającego  do
zerwania umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 

Odp: Nie.
Dot. § 5 pkt 3 ppkt a)
50) Zwracamy się  z  prośbą  o  zmniejszenie  wysokości  kary  do  0,5% wartości  brutto  zamówienia
cząstkowego.
Odp: Nie.

Dot. § 5 pkt 3 ppkt b)
51)  Zwracamy się z prośbą o zmianę kary umownej na „5 % wartości brutto niezrealizowanej części
umowy”.
Odp:  Nie.

Dot. § 5 pkt 4
52) Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydłużenie  terminu  wymiany  wadliwego  przedmiotu  umowy  na
niewadliwy do 5 dni roboczych.\
Odp:  Nie.

Dot. § 5 pkt 4
53) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia należytego wykonania umowy. 
Odp:  Nie.

 Pakiet 1 poz. 1-8
54)  Z uwagi na to, iż opis przedmiotu zamówienia jest skonstruowany w taki sposób, że może 
wystartować tylko jeden Wykonawca, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych 
renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, 
bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków 
kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, 
rozmiary kaniul identyfikowane kolorem. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 22 G 0,8x 



dł. 25mm; 20 G 1,0x dł. 32 mm; 18 G x 1,2 dł. 45 mm; 17 G 1,4 x dł. 45mm; 16G 1,7x  dł. 45 mm; 14 G 
dł. 45 mm.
Odp: Nie.
55) Pakiet 3 poz. 4-8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 60 cm.
Odp: Tak.
Pakiet 3 poz. 1-8
56) Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być 
wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na 
opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką 
identyfikację rozmiaru cewnika?

Odp: Dopuści.
57)  Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną ( zmrożoną ) powierzchnię  oraz położona 
naprzeciwlegle  otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega 
przysuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach 
eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji. 
Odp: Dopuści.
Pakiet 5 poz. 5
58) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.
Odp: Dopuści.
Pakiet 5 poz. 6, 8
59) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max 100 szt.
Odp: Dopuści.
Pakiet 5 poz. 6, 7, 8, 10
60) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60)ml
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 5 poz. 10
61) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez podwójnej skali pomiarowej.
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 6 poz. 11-19
62) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać 4 otwory boczne celem 
efektywniejszego drenażu oraz czy mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 7 
Poz. 9, 10 ,11
63) Czy Zamawiający oczekuje by igła bezpieczna posiadała mechaniczny zacisk wewnętrzy oraz 
mechanizm zabezpieczający igłę trwale przymocowanym do igły, obsługiwanym przy użyciu jednej 
ręki?
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 7 
64) Czy Igły z pakietu nr 7 mają pochodzić od jednego producenta?
Odp: Nie wymaga.
Pakiet 13 
Poz. 40 
65) Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje, obecnie stosowanego: zestawu do pomiaru 
diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, 



łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną,
oraz umożliwiający odpowietrzenie dwuświatłowy dren,  na wejściu do komory zabezpieczony spiralą 
antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, 
niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana 
linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml 
co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez 
manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr 
hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. 
Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne 
sposoby?
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 13 poz. 29-39
66) Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 13 poz. 40
67) . Prosimy o wyjaśnienie czy filtr na górze komory pomiarowej ma być chroniony obudową dźwigni 
spustowej, która zapobiega uszkodzeniu filtra i kontaminacji zestawu?
Odp: Dopuszcza.
a) .Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną oraz dren 
dwuświatłowy, tak jak obecnie stosowane?
Odp:  Dopuszcza.
Pakiet 13 poz. 23 i 28
68) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour w rozmiarze 24 G lub o wyłączenie tych
dwóch rozmiarów do odrębnego pakietu. Rozmiar 26 Ch w Dufourach nie jest standardowym 
rozmiarem i rzadko występuje na rynku wyrobów medycznych.
Odp: Dopuszcz się rozmiar 24.
Pakiet 34 poz. 2
69) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o objętości wewnętrznej 35ml.
Odp: Nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.
Pakiet 41 poz. 2
69 a ) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 31 G x 5mm.
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 41 poz. 1, 2
70) Prosimy o sprecyzowanie czy igły do pena mają być kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi 
przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN) zgodnie z normą ISO 11608-2:2000?
Odp: Tak.
a) .Prosimy o wyjaśnienie czy igły mają posiadać oznaczenie barwne kodowanie rozmiaru nasadek i 
opakowania jednostkowego produktu umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów 
igieł?
Odp: Dopuszcza.
b).Prosimy o wyjaśnienie, czy kompatybilność igieł do pena  z penami dostępnymi na rynku  była 
potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej?
Odp: Dopuszcza.
c) .Prosimy o wyjaśnienie czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 54
71) Prosimy o uściślenie czy pod  pojęciem zestaw Zamawiający rozumie: Zestaw do 24-godzinnej 



toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły 
odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem 
sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 
jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku 
cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% 
roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu 
nawilżającego do ust na bazie wodnej?
Odp: Zamawiający miał na myśli w/w zestaw. jednocześnie modyfikuje formularz cenowy.
72) Pakiet 42 poz. 1
a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarach: 16CH, 18Ch, 21 CH.
Odp: Nie doptyczy opisu przedmiou zamówienia.
b)  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy sonda Sengstakena ma posiadać długość min. 100 cm?
Odp: Nie doptyczy opisu przedmiou zamówienia.
Pakiet 50
73) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy arterial cannula ma być pakowana w opakowanie 
niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu? 

Odp: Dopuszcza.
Pakiet 48 pozycja 1,2,3,
74) Czy  zamawiający  mając  na  uwadze  środki  publiczne,  którymi  operuje,  wyrazi  zgodę  na
zaproponowanie  cewnika  dwuświatłowego  długoterminowego  Permthane  Twin  Cath  Long  Term
Hemodialysis  Catheter  Kit  z  końcówką  typu  “shoutgun”  i/lub X  Split  Dual  Lumen  Hemodialysis
Catheter Kit z dzieloną końcówką typu “Split Tip” dla mniejszej recyrkulacji, poliuretanowy z kołnierzem
poliestrowym, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z wymiennymi przedłużaczami o średnicy
14FR  z  dostępnymi  długościami  od  mankietu  do  końcówki  23cm/28cm;  27cm/32cm,  50cm/55cm
sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich,  zestaw apirogenny
kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7
cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka
10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm,
rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do
tunelizacji, przewody przedłużjące do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie),
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną,
opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania.
Odp: Nie.

 


