
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /15                                              Data: 07.04.2015 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. 

Pytania do  pakiet nr  33  pozycja  1   :

1. Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co
ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa
na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?
Odp:  Kapilara na szczycie paska lub nieco poniżej.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym
Oksydazę  Glukozową  (GOD)?  Zapewnia  ona  maksymalną  minimalizację  zafałszowań  pomiaru  -
obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych,  czyli enzym w paskach testowych
nie  interferuje  z  70  substancjami  egzo  i  endogennymi  -  substancje  te  nie  mają  wpływu na  wyniki
pomiarów.
Odp: Dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga,  aby paski  testowe,  miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim
zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C (latem ma to
duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie
przekracza 30°C)  oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem
kontaminacji  bakteryjnej ,  wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami  (paski można
dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)?
Odp: Dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu glukometr  posiadający górny zakres  pomiaru   800  -  1000
mg/dl ?  Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż
analizator laboratoryjny co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem
pomiaru  800  i  więcej  mg/dl.  Z  medycznego  punktu  widzenia  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi
standardami postępowania w stanach hipo i  hiperglikemicznych zakresy pomiaru  20-600 mg/dl  są
wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim
jest glukometr.
Odp: Dopuszcza.



5. Czy Zamawiający wymaga dołączony do zestawu z glukometrem płyn kontrolny o 3 różnych zakresach
– (prawidłowy,  niski  i  wysoki)  pozwalające skontrolować glukometr  i  paski  przy stężeniach glukozy,
odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?
Odp: Wymagane 2 zakresy – wysoki i niski.

6. Czy Zamawiający wymaga aby terminu przydatności  pasków do użycia  po otwarciu  opakowania  6
miesięcy ?
Odp: Tak.

7. Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem
paska testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy -
po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

Odp: Tak.
8. Czy Zamawiający  dopuści  paski  testowe  z  bocznym  zasysaniem krwi,  z  kapilarą  przebiegającą  w

poprzek  całej  szerokości  paska?   Taka  konstrukcja  paska  może  tworzyć  wrażenie,  że  komora
zasysająca znajduje  się  z  obu stron paska co może doprowadzić  do próby zassania  kropli  krwi  z
pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital i
wydłuży czas pracy personelu .
Odp: Nie.

9. Czy Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy przetargowej przeprowadzić szkolenie całego
personelu pielęgniarskiego z obsługi sprzętu oraz z przeprowadzania prawidłowej walidacji?
Odp: Tak.

10. Czy Zamawiający dopuści glukometry, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących
lub chipów lub w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego? 
Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.Najczęstszym
błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów
odpowiadających tym opakowaniom.
Błędy przy kodowaniu manualnym:
nie  wprowadzenie  nowego numeru kodu przy zmianie  opakowania  testów lub wprowadzenie  kodu
błędnego.
Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:
nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu 
lub paska ze starego opakowania pasków testowych
zgubienie chipu lub paska kodującego.

            Odp: Dopuszcza.

11.  Czy Zamawiający wymaga spełnienia przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?
Odp: Tak.

12.  Czy Zamawiający wymaga aby zestaw z glukometrem zawierał nakłuwacz i lancety ?
Odp: Tak.



13. Czy  Zamawiający  dopuści  paski  testowe,  które  nie  są  dystrybuowane  za  pośrednictwem  hurtowni
farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one transportowane do szpitala w kontrolowanych
warunkach  w  odpowiedniej  temperaturze  i  wilgotności,  co  może  się  negatywnie  przełożyć  na
dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych pasków?
Odp: Nie.

14. Czy  Zamawiający  wymaga  jednego  rodzaju  pasków  testowych  współpracujących  z  3   modelami
glukometrów,  to  jest  glukometrami  zasilanymi  bateriami  i  glukometrami  posiadającymi  wbudowane
własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V?
Odp: Dopuszcza.

 Dotyczy pakiet nr 20 poz. 3:
15) Czy Zamawiający dopuści igłę kątową do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 15 mm?
Odp: Tak.

16.Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 39 poz. 1 i 2 igły do punkcji mostka z szerokim uchwytem

typu „młotek” z regulacją długości w zakresie 10-30 mm, o dł. całkowitej igły 75 mm, znakowanej co 10

mm?

Odp: Wymagamy.

17.Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 39 poz. 3  igły do biopsji tkanek miękkich wyposażonej w

szeroki uchwyt ułatwiający montaż igły w aparacie?

Odp: Wymagamy.

18. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. 3  igły do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 18G,

dł. 160 mm.

Odp: Dopuszczamy.

19) Pakiet nr 26 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do
EKG  z  żelem  stałym,  z  AgAgCl,  na  bazie  gąbki  PE  z  podłużnym  wycięciem  służącym  do  umocowania
przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG, bez przecięcia boków elektrody co zapobiega rozrywaniu
elektrody (jest to rozwiązanie równoważne do języczka do mocowania kabla), o rozmiarze 40 mm x 55 mm.
Ww. elektroda jest produktem równoważnym do produktu o nr katalogowym LLL-510 firmy Bio Lead Lok, który
Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia.
Odp: Tak.
20) Pakiet nr 26 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do
EKG do prób wysiłkowych z żelem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o rozmiarze 42 mm x 45
mm (okrągła o średnicy 42 mm, średnica z języczkiem ułatwiającym odklejanie – 45 mm).
Ww. elektroda jest produktem równoważnym do produktu o nr katalogowym LFO-510 firmy Bio Lead Lok,
który Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia.
Odp: Tak.
21) Pakiet nr 26 poz. 8



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do
EKG do prób wysiłkowych z żelem stałym, z sensorem AgAgCl, na bazie gąbki PE o średnicy 50 mm.
Ww. elektroda jest produktem równoważnym do produktu o nr katalogowym LFO-510 firmy Bio Lead Lok,
który Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia.
Odp: Tak.
22) Pakiet nr 26 poz. 9
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 6 szt. elektrod czy 6 kompletów elektrod, ponieważ
elektrody te są sprzedawane wyłącznie w kompletach po 2 szt.
Odp: Kompletów.
23) Pakiet nr 26 poz. 7, 8, 12, 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowań =
50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odp: Wyrażamy zgodę.
24) Pakiet nr 26 poz. 7, 8, 12, 14
Jeśli  Zamawiający  nie  dopuści  możliwości  wyceny  opakowań,  zwracamy  się  wówczas  z  prośbą  o
dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.
Odp: Tak.
25) Pakiet nr 26 poz. 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do
EKG pediatrycznych z gąbka i żelem o średnicy ok. 25 mm, w kształcie kwiatka.
Odp: Tak.
26) Pakiet nr 26 poz. 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jednorazowego użytku do
EKG pediatrycznych z gąbka i żelem o średnicy 30 mm, okrągłej.
Odp: Tak.
27) Pakiet nr 26 poz. 13
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do EKG noworodkowych z
hydrożelem, o kształcie kwadratowym z zaokrąglonymi brzegami, o wymiarach 23 x 23 mm, na włókninie
perforowanej, złącze bananowe typu K 1,5 mm, na kabelku 50 cm, kabelki w kolorach czerwonym, żółtym i
czarnym, do średnio i długookresowego monitorowania, z możliwością przeklejania, niewidoczne w RTG. 
Odp: Dopuszcza.
28) Pakiet nr 37 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG FC-1400 z
siatką o rozmiarze 215 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 30 rolek (o dł. 20 m).
Papier o rozm. 215 mm x 20 m jest przeznaczony do aparatów KTG FC-1400.
Odp: Tak.
29) Pakiet nr 37 poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu EKG Cardiette
AR 1200 o rozmiarze 120 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 40 rolek (o dł. 30
m). 
Odp: Tak.
30) Pakiet nr 37 poz. 12
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termicznego do drukarki do
audiometru AT235 o rozm. 110 mm x 20 m, bez nadruku, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj.
45 rolek (o dł. 20 m).
Odp: Tak.
31) Pakiet nr 37 poz. 18



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack 12/15 o
rozmiarze 107 mm x 23.
Odp: Nie.
32) Pakiet nr 37 poz. 19
Prosimy o podanie rozmiaru papieru w ww. pozycji oraz o wyjaśnienie czy ma to być papier z nadrukiem czy
gładki.
Odp: 50 mm x 20 m, gładki.
33) Pakiet nr 37 poz. 22, 23
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach papieru o rozmiarze 50 mm x 30
m, bez nadruku.
Odp: Tak.
34) SIWZ – rozdz. V pkt. 5 ppkt.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie dla wyrobów medycznych sklasyfikowanych jako
wyrób  medyczny  klasy  I  z  funkcją  pomiarową  deklaracji  zgodności  CE  bez  podania  numeru  jednostki
notyfikowanej wraz z certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę notyfikowaną z numerem tej jednostki.
Cała odpowiedzialność za ocenę zgodności i wystawione deklaracje spoczywa na producencie, a dodatkowo
należy zaznaczyć, że nie ma prawnie uregulowanego wzoru deklaracji zgodności na wyroby medyczne.
Zarówno Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w art. 5 ust. 10 i art. 8 ust. 1 oraz
dodatkowo  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 12 stycznia 2011 r.  w sprawie wymagań zasadniczych
oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych -  załącznik numer 7  - nie wskazują wzoru wyglądu
deklaracji zgodności. Tak więc deklaracja zgodności wystawiona przez producenta nie musi zawierać numeru
jednostki  notyfikowanej.  Potwierdzeniem, że przy ocenie zgodności  wyrobu medycznego klasy I  z funkcją
pomiarową  brała  udział  jednostka  notyfikowana  jest  certyfikat  zgodności  wydany  przez  tą  jednostkę.  W
związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia deklaracji zgodności producenta bez nr
jednostki  notyfikowanej  wraz  z  certyfikatem  wystawionym  przez  jednostkę  notyfikowaną  zamiast  samej
deklaracji zgodności producenta z numerem jednostki. 
Odp: Dopuszczamy
35) Projekt umowy - §2 ust. 7
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający
będzie  zobowiązany,  np.  w  procencie  wartości  pełnego  zakresu  zamówienia.  Niedopuszczalnym  jest
opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie
stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07,
KIO/UZP 1447/10,  KIO/UZP 2376/10)  oraz  jest  zgodne  ze  stanowiskiem  Urzędu  Zamówień  Publicznych
(Opinia  prawna:  "Prawo  opcji"  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  -  Informator  Urzędu  zamówień
publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.
36) Projekt umowy - §3 ust. 4
Prosimy o zmianę terminu dostaw na maks. 5 dni roboczych.
Odp: Nie.
37) Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. a)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 5 ust. 3 lit. a) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z
1% na 0,1% i  zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji  dostawy
przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie
za towar już przez Zamawiającego pobrany
Wskazanie  1%  niezrealizowanej  dostawy  za  opóźnienie  z  dostarczeniem  zamówionej  partii  towaru  jest
nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi
karami  umownymi  stoi  w  sprzeczności  z  istotą  instytucji  kary  umownej.  Zgodnie  z  Orzecznictwem Sądu



Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna
ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc
charakter  surogatu  odszkodowania  (art.483  §  1  k.c.)  -  prowadziłaby  do  nie  uzasadnionego  wzbogacenia
wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie
obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartością niezrealizowanego zamówienia w
przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten
sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej
prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i
w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji
dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w
zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje
wymusić  na  Wykonawcy  zobowiązanie  do  działania  niezgodnie  z  prawem.  Zgodnie  z  art.  488   § 1  kc
świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży)
powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego
właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej
umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym
czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z  art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest
spełnić  świadczenie  wzajemne  wcześniej,  a  spełnienie  świadczenia  przez  drugą  stronę  jest  wątpliwe  ze
względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z
jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.
Oznacza  to,  że  prawem naszym jest  wstrzymanie  dalszych  dostaw w przypadku  zwłoki  z  zapłatą  przez
Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. 
Odp: Nie.
38) Projekt umowy - §5 ust. 3 lit. b)
Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §5 ust. 3 lit. b) z 5% do 2% wartości niezrealizowanej
części umowy.
Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.
Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron
umowy, gdyż za nieterminową płatność umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok
Zespołu  Arbitrów  z  dnia  24.06.2014  r.  sygn..  UZP/ZO/0-924/04,  którzy  orzeka,  że  wprowadzanie  takich
dysproporcji w umowie jest niedozwolone. 
Odp: Nie.
39) Projekt umowy - §8 ust. ust. 1, 2, 3
Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach
(albo  przynajmniej  w  niektórych  z  nich):  1)  zmiana  stawek  celnych,  2)  udokumentowana  zmiana  cen
producenta,  3)  istotna zmiana kursów walut,  np.  o co najmniej  10% w stosunku do kursu z dnia upływu
terminu składania ofert (wg tabeli NBP).
Odp: Nie.
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 33 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy  Zamawiający  dopuszcza  i  wymaga  w  przedmiotowym  postępowaniu  zaoferowanie  pasków
testowych do glukometrów charakteryzujących się przynajmniej następującymi parametrami:
Odp: 

40) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania
Odp: Dopuszcza.

41)  Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;



Odp: Wymaga.
42) Detekcja  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem  odpowiedniego

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
Odp: Wymaga.

43) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego
we krwi;
Odp: Dopuszcza.

44) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
Odp: Dopuszcza.

45)Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s; 
Odp: Wymaga.

46) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco
poniżej  szczytowej,  znajdujące  się  poza  obrębem  glukometru,  umożliwiające  pobieranie  krwi
włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;
Odp: Dopuszcza. 

47) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i
wysokim) zgodnie z wymogami producenta – opcjonalne dołączenie 3 stężenia;
Odp: Dopuszcza.

48) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków w ciągu 8 miesięcy;
Odp: Dopuszcza.

49) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i
dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi
zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;
Odp: Wymaga.
50)Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy
pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu
glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
Odp: Tak.
51) Czy  zamawiający  wymaga  pasków  testowych  do  glukometrów  z  automatycznym  wyrzutem
zużytego paska za pomocą przycisku?
Odp: Tak.
52) Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym
minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?
Odp: Dopuszcza.
53) Czy Zamawiający wymaga aby paski umożliwiały podawanie wyników pomiaru w przedziale 10-
900mg/dl,  wyświetlając wyniki liczbowe u pacjentów z hipoglikemią i wysoką hiperglikemią? 
Odp: Tak.
54) Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi
żylnej i włośniczkowej?
Odp: Dopuszcza.
55)Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w
zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych? 
Odp: Tak.
56)Czy  w  celu  uzyskania  pewności  pracy  na  sprzęcie  dającym  wiarygodne  wyniki  pomiarów
Zamawiający wymaga przedstawienia  atestu niezależnej  Jednostki  Notyfikowanej  potwierdzającego
spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013? Norma ta zacznie obowiązywać w trakcie
umowy przetargowej.



Odp: Tak.
57)Czy  Zamawiający  wymaga  aby  paski  testowe  do  glukometrów  były  wyrobem  medycznym
refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?
Odp: Tak.
58)Czy Zamawiający wymaga aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót
lekami,  co  zabezpieczy  dostawę  i  transport  pasków  testowych  w  warunkach  odpowiedniej,
kontrolowanej temperatury i wilgotności?
Odp: Tak.
59)Czy Zamawiający  dopuści  ofertę  pasków testowych  do  glukometru,  gdzie  zgodnie  z  instrukcją
obsługi  wszystkie  elementy  zestawu  są  niebezpieczne  biologicznie  i  mogą  potencjalnie  przenosić
choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji? 
Odp: Nie.
60) Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania
poprawności  uzyskania  wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik  testu
poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?
Odp: Nie.
61) Czy Zamawiający dopuści paski testowe nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt
małej  ilości  krwi  pobranej  przez  pasek?  Przy  każdym  pomiarze  paski  tego  rodzaju  wymagają  od
użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione.  Dane
literaturowe wskazują, że wykonanie przez glukometr pomiaru po zassaniu niedostatecznej ilości krwi
przez pasek testowy prowadzi do uzyskania zafałszowanego wyniku (por.:  Pfutzner A, Schipper C,
Ramljak S, Flacke F,  Sieber J,  Forst  T, Musholt  PB.:  Evaluation of the effects of  insufficient blood
volume samples on the performance of blood glucose self-test meters. J Diabetes Sci Technol 2013;
7(6); 1522-1529).
Odp: Nie.

62)Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 w poz. nr 2 dopuści protezy do drenażu dróg żółciowych z zagięciem 
dwunastniczym - reszta parametrów bez zmian?
Odp: Tak
63) Czy Zamawiającemu w Pakiecie nr 71 w poz. nr 3 chodziło o średnicę osłonki 2,5mm ( zamiast 25mm ) i 
średnicę pętli koszyka 26mm?
Odp: Tak
64) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 poz. 6 dopuści 3-kanałowy sfinkterotom igłowy o średnicy końcówki 
5Fr - reszta parametrów bez zmian?
Odp: Tak.
65)Dot. Pakietu 39 poz.3
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz nr 3 igły o długości 160 mm, spełniającej wszystkie pozostałe 
parametry określone przez Zamawiającego. 
Odp: Dopuszczamy.

66)Dot. Rozdz. V pkt. 5.1 SIWZ
W/w oświadczeniu, Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawców produkty „.....zostały  
dopuszczone  do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2010 nr 107 poz. 679) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Z 2004 r. Nr 251, poz. 2515 ) i 
przepisami wykonawczymi....”. 

Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do  w/w oświadczenia i 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby produkty oferowane przez Wykonawcę posiadały właściwe 



dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od 
klasyfikacji wyrobów medycznych –  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r  tj. 
dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz 
deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej 
-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego
-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz  
zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.
Odp: Wyrażamy zgodę.

67)Dot.§ 3 ust. 4 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może
to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór 
przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.
Odp: Nie.

68)Dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację w/w ustępu wzoru umowy:  “Nieterminowe  trzykrotne kolejne dostarczenie  towaru  z 
winy  wykonawcy  może  spowodować natychmiastowe zerwanie umowy bez zachowania ustawowego terminu 
wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 
zobowiązania”.
Odp: Nie.

69)Dot. § 5 ust. 3a wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5 ust.3a Wzoru umowy i obniżenie kar umownych za 
nieterminowe dostarczenie towaru do wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia cząstkowego. 
Uważamy, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w 
ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).
Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności 
umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. 
Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia 
konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.
Odp: Nie.

70) Dot. § 5 ust. 3b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy 
w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak 
odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości 
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).
Odp: Nie.

71) pakiet 3 poz. 4-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12-20 x 60 cm?
Odp: Dopuści.

72) Pakiet 8 poz. 1-12
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy j. u.ż. o długości 100 cm?
Odp: Nie dopuści.



73) Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycji 7 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną w rozmiarze 9,5?
Odp: dopuści

 Pakiet 72
74) Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie igieł posiadających blokadę po
całkowitym wysunięciu ostrza, średnica ostrza 23-25G, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odp: Tak.
75) Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie protezy bez znacznika od strony
dwunastnicy, długości protez 5,7,9,10,12 i 15 cm.
Odp: Nie.
76) Czy  Zamawiający  w  pozycji  3  Pakietu  72  dopuści  zaoferowanie  protezy  o  długości  9  cm
dodatkowo do długości wskazanych w opisie.
Odp: Tak.
77)Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z możliwością obrotu
w kanale  duodenoskopu,  o  długości  roboczej  195  cm,  długość noska  6mm,  pozostałe  parametry
zgodne z opisem.
Odp: Tak.
78)Czy Zamawiający w pozycji  5 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie cewnika o długości 195 cm, o
średnicy 2,2 mm (6,5F), pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odp: Tak.
79) Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości 195 cm,
średnica kateteru 6F, średnica końcówki 4,5F, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odp: Tak.
80) Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 72 dopuści zaoferowanie prowadnika z końcówką o długości
5 c dla średnicy 0,025” i długości 7 cm dla średnicy 0,035”, końcówka cieniująca radiologicznie na
całej  długości  dla  pomiaru  odległości,  usztywniony dla  średnicy  0,025”,  sztywność  standardowa  i
usztywniona dla średnicy 0,025”, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odp: Tak.

Pakiet nr 73
81) Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 73 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 260 cm, 
pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odp: Tak.

Pakiet nr 74
82) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek cytologicznych o długości roboczej 120 cm, 
średnica szczotki 2,0 mm, długość szczotki 13 mm, do bronchoskopii.
Odp: Nie.
83) Czy Zamawiający miał na myśli w  Pakiecie Nr 12 poz. 2 szczoteczki do pobierania wymazów
odpowiadające  aktualnym  wymaganiom  Ministerstwa  Zdrowia  i  Polskiego  Towarzystwa
Ginekologicznego  dotyczące  standardu  postępowania  w  zakresie  pobierania  rozmazów
cytologicznych?
Odp: Tak.

84) Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 12   poz. 3 nie popełnił błędu w opisie produktu? Szczoteczki
cytologiczne typu Cytobrush pobierają wymaz z jednego miejsca, tj.  z kanału szyjki.

Odp: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską winno być typu Cervex Brush Combi.
Pakiet nr 40, pozycja 3



85)Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający omyłkowo nie umieścił w pozycji 3 :  „linia próbkowania gazów 
anestetycznych do kapnografu -  długość 3m, końcówki męsko/męskie”. Wymieniona linia stanowi osobną 
pozycję nr 4 w pakiecie.

Odp: Omyłka pisarska.

86) Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego z łącznikiem Y z dwoma portami zabezpieczonymi 
zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowany przez nas układ oddechowy.
Odp: Dopuszcza.

Pakiet 35 

87)  Pozycja  nr  1  -  prosimy  o  dopuszczenie  filtra  bakteryjno-wirusowego,elektrostatycznego,  o

przestrzeni martwej martwej 45ml

Odp: Dopuszczamy.

88) Pozycja nr 2 - prosimy o dopuszczenie filtra antywirusowego, antybakteryjnego z celulozowym

wymiennikiem ciepła i wilgoci , elektrostatyczny, o objętości wewnętrznej

45ml sterylny

Odp: Nie. 

Pakiet 40 

89) Pozycja nr 3 - prosimy o dopuszczenie obwodów oddechowych czystych

mikrobiologicznie z czasem ich zastosowania przez 7 dni potwierdzonym

oświadczeniem producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. C zy Zamawiający mylnie nie dodał

opisu produktu z pozycji nr 4 do pozycji nr 3 ?

Odp: Nie.

90) Pozycja nr 4 - prosimy o dopuszczenie linii próbkowania gazów anestetycznych do

kapnografu długość min. 3m, końcówka męsko/męskie 

Odp: Dopuszcza.

Pakiet 53 

91) Pozycja nr 1, 2, 3 - prosimy o dopuszczenie zamknięty system odsysania dróg

oddechowych o długości 54cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp: Dopuszcza.

 92) Czy Zamawiający w pakiecie 62 w pozycji 1, w związku z tym, że nie wyspecyfikował w opisie przedmiotu
rurki tracheostomijnej, która jest niezbędnym elementem zestawów do tracheotomii przezskórnej, będzie
wymagał,  aby  uzupełniający  zestaw  do  przezskórnej  tracheotomii  metodą  Griggsa  posiadał  rurkę
tracheostomijną z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera?
Odp: Nie.



93) Czy Zamawiający w pakiecie 62 w pozycji 1 wymaga, aby rurka tracheostomijna posiadała (tak jak w
dotychczas  używanych  zestawach)  rurkę  tracheostomijną  z  wbudowanym  przewodem do  odsysania  z
przestrzeni podgłośniowej?

Odp: Dopuszcza.

94) Czy Zamawiający w pakiecie 62 w pozycji 1 wymaga, aby zestawy (tak jak dotychczas używane) były

pakowane na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?

Odp: Dopuszcza.

95) Projekt umowy § 3, pkt. 1: Czy Zamawiający poprzez stwierdzenie, iż „Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczać własnym staraniem zamówiony sprzęt...” miał na myśli, własny transport bez możliwości 

wysyłki firmami kurierskimi?

ODP: NIE.

96) Pakiet nr 3, poz. 5-8: Czy Zamawiający dopuści długość 60cm?

Odp: Dopuści.

97) Pakiet nr 3, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści długość 60cm?

Odp: Dopuści.

98) Pakiet nr 6, poz. 1-10: Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika posiadała powierzchnię 

„zmrożoną”, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp: Dopuszcza.

99) Pakiet nr 6, poz. 11-19: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne 

rozmiaru w celu łatwej i szybkiej identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

a) Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały nadrukowany rozmiar oraz pojemność balonu na 

cewniku w celu szybkiej i łatwej identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

b) Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik był pakowany podwójnie wewnętrznie w opakowanie foliowe

i zewnętrznie w opakowanie folia – papier?

Odp: Tak.

a) Tak.

b) Tak.

100) Pakiet nr 7, poz. 1-8: Czy Zamawiający wymaga typ szlifu igły LB/BL (długościęty), który 

zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu??

a) Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruki w kolorze rozmiaru igły 

zgodne z kodami kolorystycznymi ISO, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?



b) Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a' 100 sztuk posiadało oznaczenie 

kolorystyczne rozmiaru igły, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru?

Odp: Dopuszcza.

a) Dopuszcza.

b)  Dopuszcza.

101) Pakiet nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 80cm?

Odp: Nie.

102) Pakiet nr 8, poz. 2-8: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 125cm?

Odp: Nie.

103) Pakiet nr 8, poz. 1-16: Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika posiadała 

powierzchnię „zmrożoną”, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

a) Czy Zamawiający wymaga, aby kolorowy konektor posiadał zatyczkę?

Odp: Dopuszcza.

a) Dopuszcza.

104) Pakiet nr 13, poz. 17-20: Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30ml?

Odp: Dopuści.

105) Pakiet nr 13, poz. 40: Czy Zamawiający dopuści worki z komorą o pojemności 400ml oraz 

pojemnością worka 2600ml, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp: Dopuszcza.

106) Pakiet nr 13, poz. 42-43: Czy Zamawiający dopuści woreczki uniwersalne pakowane w 

opakowanie foliowe?

Odp: Woreczki powinny być z podziałem dziewczynki, chłopcy – opakowanie foliowe – dopuszczam.

107) Pakiet nr 14, poz. 1-10: Czy Zamawiający wymaga, aby dren był o przekroju gwiazdkowym, co 

zapewnia, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp: Dopuszcza.

108) Pakiet nr 14, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm, co umożliwi złożenie 

większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp: Nie.

109) Pakiet nr 14, poz. 6-8,10: Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały regulację obwodu 

głowy oraz metalowy, regulowany klips nosowy, co umożliwia dopasowanie maski do każdego obwodu 

głowy?



Odp: Dopuszcza.

110) Pakiet nr 14, poz. 8-9: Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozpylał cząsteczki leku do 

wielkości średnio 2,7 µm, co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i 

oskrzeli?

Odp: Dopuszcza.

111) Pakiet nr 28, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane oraz posiadały 

znacznik Rtg na całej długości rurki?

Odp: Dopuszcza.

112) Pakiet nr 28, poz. 6-10: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki Guedel wykonane były z 

termoplastycznego PE nie zawierającego ftalanów?

a) Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru oraz oznaczenie 

rozmiaru na rurce?

b) Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały nylonową blokadę przeciw zagryzieniu?

Odp: Dopuszcza.

a)  Dopuszcza.

b)  Dopuszcza.

113) Pakiet nr 28, poz. 11-35: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały minimum 3 oznaczenia

rozmiaru na korpusie, oznaczenie rozmiaru na 15mm łączniku, podziałkę na rurce co 1 cm, 2 półoringi

oraz nadrukowaną skróconą nazwę producenta na korpusie rurki, co ułatwia proces identyfikacji nawet

po wyjęciu rurki z opakowania jednostkowego?   

a) Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane, co ułatwia proces intubacji?  

b) Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki?

Odp:  Dopuszcza.

a) Dopuszcza.

b)  Dopuszcza.

114) Pakiet  nr  28,  poz.  11-24: Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  balonik  kontrolny  posiadał

nadrukowany rozmiar rurki oraz skróconą nazwę producenta, co ułatwia proces identyfikacji rurki nawet

po zaintubowaniu pacjenta?

a) Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny oraz dren łączący były w innym kolorze niż korpus 

rurki?

Odp:  Dopuszcza.



a)  Dopuszcza.

     

115) PAKIET NR 51
Poz.  nr  1- czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  worka  stomijnego  spełniającego
wymagania SIWZ, jednakże posiadającego otwór do przycięcia w rozmiarze 15-90 oraz pojemność
800 ml?
Odp: Dopuszcza.
 zadanie nr 33:

116) Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  pasków  pakowanych  każdy  osobno,  w
opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem żądanej ilości?
Odp:  Dopuszcza się.
117) Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz
z dostawą towaru?
Odp: Dopuszczamy takie rozwiązanie.
Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot
zamówienia  transportowany  jest  z  Niemiec,  a  faktura  wysyłana  jest  do  Zamawiającego  pocztą
poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający
szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.
118) Paragraf 3
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie  w/w zapisu w treści  umowy ponieważ nieczytelne zamówienia   znacznie
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Odp:  Nie.

Paragraf 3 ustęp 7
119) Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca do dostawy
towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię jeśli wymagane
oraz  datę  ważności  jeśli  dotyczy  dla  poszczególnych  pozycji  oraz  numer  umowy  lub  numer
zamówienia.”
Odp:  Nie.

Paragraf 5 ust. 1
120) Niniejszym  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  modyfikację  zapisu  na  „W przypadku  braku
dostawy w terminie wskazanym w pkt 4 § 3 Zamawiający ma prawo do dokonywania zakupu u innego
dostawcy lub producenta a różnicą kosztów zakupu obciążyć wykonawcę.”
Odp:  Nie.

Paragraf 5 ust. 2
121) Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Trzykrotne nieterminowe
dostarczenie  towaru  z  winy  wykonawcy może spowodować  natychmiastowe zerwanie  umowy bez
zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.”
Odp:  Nie.



Paragraf 5 ust. 4
122) Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Okolicznościami, za które
odpowiada wykonawca w rozumieniu § 5 pkt 3 ppkt b) umowy jest dostarczenie w partii przedmiotu
umowy nie spełniającego ogólnych warunków jakościowych, lub dostarczenie wadliwego przedmiotu
umowy lub nie spełniającego celu użytkowego albo zagrażającego zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu
pacjenta. Wówczas Kupujący ma prawo wyboru skorzystania z uprawnień: każdorazowo odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym lub żądać wymiany wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy w
terminie 5 dni od wezwania.”
Odp:  Nie.
Pytanie dotyczy Pakietu nr 35 pozycja 2,3

123) Czy  Zamawiający  dopuści  Pakiecie  nr  35  pozycji  2,3,  wymiennik  ciepła  i  wilgoci  wykonany
z pianki, który jest równoważny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy?  W przypadku
odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o podanie klinicznego uzasadnienia wymogu posiadania
przez filtr  wymiennika  ciepła  i  wilgoci  wykonanego  z  celulozy. Ponieważ  zgodnie  z  naszą  wiedzą
celulozowe wymienniki ciepła i wilgoci nie wykazują żadnej przewagi nad wkładkami HME z pianki,
wręcz przeciwnie. Z badań przeprowadzonych przez  niezależną brytyjską rządową agencję MHRA
wynika, iż filtry posiadające wymiennik ciepła i wilgoci wykonane z pianki wykazują dodatkowo niższy
opór przepływu oraz większą skuteczność filtracji. Zamawiający nie może dostosowywać Specyfikacji
do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych Oferentów, zawyżając lub obniżając tym
samym  wymagania  techniczne  w  odniesieniu  do  swoich  potrzeb.  Próba  ustalenia  wymagań
technicznych  zawartych w Specyfikacji  przez  Oferentów,  a  nie  przez  Zamawiającego prowadzi  do
zachwiania  równowagi  pomiędzy  poszczególnymi  oferentami  i  w  konsekwencji  naruszenia  zasad
uczciwej  konkurencji.  Pozytywna  odpowiedź  pozwoli   na  startowanie  w  przetargu  większej  ilości
Wykonawców, a  przez to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najbardziej korzystnej dla niego ceny.
Odp: Dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 35 pozycja 1 

124) Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  filtrów  elektrostatycznych  o
przestrzeni martwej 32 ml. 
Odp: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 35 pozycja 2

125) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych o objętości
wewnętrznej 54 ml. 
Odp: Nie.

Pakiet 60

126)  /Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści markery w kolorze niebieskim lub czerwonym spełniające

pozostałe wymogi SIWZ?

Odp: Kolor niebieski tak.

127)  Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści markery w kolorze czarnym  spełniające pozostałe wymogi 
SIWZ?
Odp:  Tak.
PYTANIE Nr 1. Pakiet 22. 



128)Prosimy  o  wydzielenie  pojemników do  pakowania  wycinków do  badań  histopatologicznych  tj.
pozycji  38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości ofert.
Odp:Tak, Zamawiający utworzył pakiet 22 B – 120,00 zł wadium, pakiet 22 – 610,00   zł wadium.

129) PYTANIE Nr 2.  Pakiet 22, poz. 38. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
szczelne  –  zamykane  na  wcisk,  nieprzezroczyste  –  z  białego  plastiku,  zgodne  z  wymaganiami
przepisów dot. wyrobów medycznych. o pojemności 190ml?
Odp: Tak.

130) PYTANIE Nr 3.  Pakiet 22, poz. 39. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą
uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 520 ml
Odp: Tak.

131) PYTANIE Nr 4. Pakiet 22, poz. 40. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą
uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 1200 ml?

Odp: Tak. 

132) PYTANIE Nr 5. Pakiet 22, poz. 41. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą
uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 2400 ml?
Odp: Tak.

133) PYTANIE Nr 6. Pakiet 22, poz. 42. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą
uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 3400 ml?

Odp: Tak.

134) PYTANIE Nr 7. Pakiet 22, poz. 43. 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego,
wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą
uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności  5600 ml?
Odp:Tak.

135) PYTANIE Nr 8. Pakiet 47. 
Prosimy o  wydzielenie  szkiełek  podstawowych  i  nakrywkowych  tj.  pozycji   12,  13,  14,  15,  16  do



osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości ofert.
Odp: Nie.

136)  Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli

na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

Odp: 2 poziomy: niski i wysoki.

137) Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie ko-

nieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności po-

twierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.

Odp: Dopuszcza.

138) Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodno-

ści kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

Odp: Dopuszcza.

139) Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe pod-

niesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biolo-

gicznym pacjenta.

Odp: Tak.

140) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach 

użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnie-

niem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokład-

ne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie za-

wierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miaro-

dajne ?

Odp: Nie.

141) Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejsco-

wienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia. 

Odp: Nie.

142) Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 

800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem po-

miarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z gór-

nym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązują-

cymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są



wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu ja-

kim jest glukometr.

Odp: Dopuszcza.

143) Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? W 

rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogra-

nicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asorty-

mentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu 

publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). 

Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea

Polska.

Odp: Dopuszcza.

144) Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza

kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na

wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Odp: Na czubku paska lub nieco poniżej.

145) Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w

zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u 

pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawie-

niach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach 

pasków?

Odp: Tak.

146) Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym 

Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obec-

nych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

Odp: Dopuszcza.

147) Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia

czas pracy personelu.

Odp: Nie.

148) Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 

0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.



Odp: Dopuszcza.

149) Czy Zamawiający wymaga wykrywania   zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? 

W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowe-

go i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia 

krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może 

być miarodajny.

Odp: wymaga ostrzeżenia bez możliwości dołożenia krwi.

150) Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

  Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki 

wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wy-

konawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopusz-

czonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego 

wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu 

przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Odp: Dopuszcza.

151) Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?  

odp: Tak.

152 Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzy-

stwa Diabetologicznego ? 

Odp: Tak.

153) Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wy-

czerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu 

monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ?

 Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarcza-

jący, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.

Odp: Tak.

154) Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego syte-

mu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-

nego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konku-

rencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośred-

nio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o 



kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie 

przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.

Odp: Dopuszcza.

155) Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 

miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zu-

życie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

Odp: Dopuszcza.

156) Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest prze-

znaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami,  

jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?

Odp: Dopuszcza.

 157) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do 

użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach 

klinicznych jest niezbędne ?

Odp: Dopuszcza.

158) Czy Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia 

oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakre-

sy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie 

przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Odp: Dopuszcza.

159) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca 

zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach okre-

ślonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompaty-

bilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do au-

tomatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, 

możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładno-

ści 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 

15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura 

wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, za-

kres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikroli-

tra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pa-



mięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii

typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do po-

miaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez 

osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medycz-

ny

Odp: Dopuszcza.

Pytanie do pak. nr 22 

160) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu poz. nr 32. Wydzielenie pozwoli na 
wystartowanie
 większej liczbie wykonawców. 
Odp: Tak, Zamawiający utworzył pakiet 22 A – 70,00 zł wadium, pakiet 22 – 610,00 zł wadium.

Pytanie do pak. nr 64
161) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww.  pakietu układu oddechowego gdzie zarówno
układ jak i komora jest mikrobiologicznie czysta pragniemy.
Odp: Nie.
Pytanie do pak. nr 67 
162) Zwracamy się  z  prośbą o  wydzielenie  z  ww.  pakietu poz.  nr  3,  i  4.  Wydzielenie  pozwoli  na
wystartowanie większej liczbie wykonawców. 
Odp: Tak, Zamawiający utworzył pakiet 67 A – 50,00 zł wadium, pakiet 67 – 150,00  zł wadium.
 Pakiet 1 poz.2
163)Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,7x45mm?

Odp: Nie.

Pakiet 1 poz.5

164) Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm?

Odp: Nie.

Pakiet 1 poz.6

165) Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 0,9x25mm?

Odp: Nie.

Pakiet 1 poz.7

166) Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm?

Odp: Nie. 

Pakiet 3 poz.4-8

167) Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?

Odp: Tak.



Pakiet 4 poz.4

168) Czy Zamawiający dopuści słój do zbiórki moczu o pojemności 2500ml?

Odp: tak.

Pakiet 7 poz.9

169) Czy Zamawiający dopuści igłę z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem w rozmiarze

0,6x25?

Odp: Nie.

Pakiet 7 poz.10

170) Czy Zamawiający dopuści igłę z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem w rozmiarze

0,9x30?

Odp: Nie.

Pakiet 7 poz.11

171) Czy Zamawiający dopuści igłę z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem w rozmiarze

0,8x40?

Odp: Nie.

Pakiet 12 poz.4

172) Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml?

Odp: Tak, z przeliczeniem.

Pakiet 13 poz.25

173) Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 50-80ml?

Odp: Nie.

Pakiet 13 poz.26-28

174) Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 80-100ml?

Odp: Nie. 

Pakiet 13 poz.25-28

175) Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wydzieli

ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odp: Nie

Pakiet 13 poz.40
176) Czy Zamawiający dopuści następujący worek:
worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką
        antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym
szybkiego



        opróżniania typu poprzecznego „T”
dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,
       standardowa długość drenu 120 cm
dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego
        jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i
skuteczny odpływ moczu
na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu
         z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
samouszczelniający się port do pobierania próbek
trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona
         na cztery zintegrowane komory pośrednie
bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml
         (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych
komorach)
komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu,
         wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia
        (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm,
         pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
sterylny
Odp: Dopuszcza.
Pakiet 13 poz.42-43
177) Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniu foliowym?

Odp: Dopuszcza.

Pakiet 19 poz.1
178) Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm z prowadnicą o długości 34mm?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.3-6
179) Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm przezroczysty?

Odp: Dopuści. 

Pakiet 22 poz.7-14
180) Czy  Zamawiający  dopuści  dren  wykonany ze  100% silikonu  o  długości  50cm z  6  otworami

drenującymi?

Odp:   Nie.

Pakiet 22 poz.8
181) Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH21?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.11
182) Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH27?



Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.13
183) Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH33?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.14
184) Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH36?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.24
185) Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 55x45cm (część przylepna 45x49cm)?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.32
186) Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 29x35,5cm oraz 31-37,5cm?

Odp: Nie dopuszcza 29 x 35,5 cm . Dopuszcza 31 -  37,5 cm ) 

Pakiet 22 poz.36-37
187) Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 18ml?

Odp: Nie.

Pakiet 22 poz.38
188) Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml?

Odp: Tak.

Pakiet 22 poz.45
189) Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml?

Odp: Tak.

Pakiet 22 poz.50
190) Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

Odp: Tak.

Pakiet 22 poz.59
191) Czy Zamawiający dopuści nakładki w rozmiarze 4,5 i 2,75mm?

Odp: Nie.

Pakiet 34 poz.1-9
192) Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 50cm z 6 otworami?

Odp: Nie.

Pakiet 34 poz.10-13
193) Czy Zamawiający dopuści dren Redon zwinięty?

Odp: Nie.

Pakiet 43 poz.1



194) Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną ze 100% silikonu w rozmiarach CH16,

CH18, CH20?

Odp: Dopuszcza.

Pakiet 60 poz.1
195) Czy Zamawiający dopuści marker skórny w kolorze fioletowym?

Odp: Tak.

196)    Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Igły kątowe do vascuportu bez linii infuzyjnej o rozmiarze 22

G x 25  mm?

Odp: Nie dopuszcza.

  197)  Czy Zamawiający dopuści w poz.2 Igły kątowe do vascuportu z linią infuzyjną o rozmiarze 20 G

x 19 mm?

Odp: Dopuszcza.

198)   Czy Zamawiający dopuści w poz.3 Igły kątowe do vascuportu z linią infuzyjną o rozmiarze 20 G

x 16 mm?

Odp: Dopuszcza.

199)    Czy Zamawiający dopuści w poz.5 port o wysokości 14,7 mm i kształcie okrągłym?

Odp: Nie.

200 ) Czy Zamawiający dopuści w poz.5 port o wysokości 11,5 mm i kształcie okrągłym?

Odp: Nie.

  201) Czy Zamawiający dopuści w poz.5 porty bez wypełnień silikonowych otworów mocujących, z

cewnikiem wykonanym z termopolastycznego poiluretanu, o długości 760 mm, z podziałką co 5 cm i

opisem co 10 cm? Z pierścieniem mocującym zintegrowanym z dyszą portu, rozmiar prowadnika 6 Fr?

dotyczy SIWZ
Odp: Nie.
202) Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby 
Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu 
„izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego 
asortymentu, ustalonych przez producenta? 
Odp: Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Dotyczy SIWZ



203) Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia
zgodności towaru z zamówieniem?
Odp: Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił rozładunek  i przeniesienie towaru do wskazanych
pomieszczeń magazynowych.

Dotyczy SIWZ
204) Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie
wykonanej  dostawy  oraz  tego,  że  dostarczony  towar  był  przewożony  wyłącznie  z  wyrobami
medycznymi.
Odp: Nie wymagamy

Dotyczy SIWZ
205)  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczany  towar  był  przewożony  wyłącznie  z  wyrobami
medycznymi?  Takie  rozwiązanie  da  Zamawiającemu pewność,  iż  dostarczone  wyroby,  które  będą
wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami
niemedycznymi,  w tym np.  z  oponami,  żarówkami,  substancjami  żrącymi  lub  innymi,  a  zatem,  że
zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz
przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
Odp: Nie.
Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
206)  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone
będzie  załączoną  kartą  charakterystyki  bezpieczeństwa  produktu  chemicznego  oraz  informacją  na
opakowaniu  jednostkowym każdego przyrządu ?  Pragniemy poinformować iż  zgodnie  z  dyrektywą
2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań
zasadniczych  oraz  procedur  zgodności  wyrobów  medycznych  (Dz.U.  Nr  16  poz.74)  wyroby
zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci  lub kobiet  ciężarnych, lub kobiet
karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych,
jeżeli  w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający
ftalany.
Odp: Wymaga.
Dotyczy zad. 2 poz. 1,2
207) Czy  Zamawiający  wymaga  aby  bezpośrednio  na  przyrządzie  była  umieszczona  nazwa
producenta co umożliwią identyfikację przyrządu tuz po jego użyciu?
Odp: Dopuszcza.
208) Dotyczy zad. 3 poz. 4-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?
Odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 3 poz. 1-8
209) Czy Zamawiający wymaga cewników „zmrożonych”?
Odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 3 poz. 1-8
210 )Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzezroczyste konektory 
oznaczające rozmiar cewnika?
Odp: Wymaga. 



Dotyczy zad. 4 poz. 5
211) Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2000ml?
Odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 5 poz. 2-5
212) Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały przedłużoną skalę 
odpowiednio:    2ml – 3ml

 5ml – 6ml
10ml – 12ml
20ml – 24ml

 która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych
rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości?  
Odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 5 poz. 6
213) Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową co znacznie ułatwia 
wizualizację znajdującego się w strzykawce płynu podczas jej użytkowania?
Odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 7 poz. 6
214) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,1x40mm. Z wiedzy jaką 
posiadamy żaden producent nie produkuje igły 1,0.
odp: Dopuszcza.
Dotyczy zad. 7 poz. 7,8
215) Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w
rozmiarze  1,1  i  1,2   o  dwóch  rodzajach  ścięcia  w zależności  od  zastosowania:  krótkościęte  oraz
długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację
korków  i  zanieczyszczenie  aspirowanego  leku.  Igły  długościęte  przeznaczone  są  do  procedur
medycznych,  w których wymagane jest ostre i  długie ścięcie min: punkcji   i  ewakuacji  ropni.  Odp:
Wymaga.Dotyczy zad. 7 poz. 7,8

216) Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza:
krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odp: Wymaga.

Dotyczy zad. 7 poz. 1-8
217) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności
od  rozmiaru  numerem  katalogowym?  (łatwa  identyfikacja  produktu  w  przypadku  ewentualnego
incydentu, czy wycofania)

Odp: Dopuszcza.

Dotyczy zad. 12 poz. 2,3
218) Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylne?
Odp: Tak.

Dotyczy zad. 14 poz. 6
219) Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości min. 2,1m?



Dotyczy zad. 22 poz. 7-19, 51
220) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?
Odp: Nie.

Dotyczy zad. 22 poz. 47
221) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 7Ml?
Odp: Dopuszcza.


