
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                                          Data: 19.04.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (Znak postępowania: 1507/2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.Dotyczy pakietu 25,

Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY  
 PASKI TESTOWE

METODA POMIARU biosensoryczna
ENZYM dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl

TYP KRWI
włośniczkowa, żylna, tętnicza,

noworodkowa
JEDNOSTA MIARY mg/dl
ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl
CZAS POMIARU 5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 %

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI
badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej

wielkości próbki

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie

PAKOWANIE PASKÓW
Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu

zbiorczym.
TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA

4-30 stopni

TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

15-40 STOPNI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013
Wskazana norma nie dotyczy pasków  do

stosowania szpitalnego 

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?



PARAMETRY

 
 GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA amperometria
KALIBRACJA osocze
TECHNIKA KALIBRACJI 
w celu zwiększenia dokładności pomiaru

mechaniczna (pasek kalibrujący)

WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ 1000 wyników
ZASILANIE 2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek
WAGA 33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA 
POMIARU

10-50 STOPNI

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013
Wskazana norma nie dotyczy pasków  
do stosowania szpitalnego

Brak automatycznego wyrzutu paska
Paski pakowane pojedynczo 
umożliwiają usuwanie bezdotykowe 
pasków z glukometru

Odpowiedź: Tak
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
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.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę
3.Proszę o sprecyzowanie, jaka jest jednostka miary w niniejszym pakiecie tj. sztuki czy opakowania oraz czy Zamawiający
wymaga 770 szt/op czy 850 szt./op pasków do glukometrów? 
Odpowiedź: 850 op, 1 op = 50 szt.
4.Czy Zamawiający wymaga złożenie oferty w postaci pasków testowych do stosowanych aktualnie glukometrów GlucoDr
auto lub pasków równoważnych, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:
a)  Funkcja  Auto-coding  eliminująca  konieczność  i  możliwość  wykonywania  czynności  kodowania;  b)  Automatyczne
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o
niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne
wyniki  niezależnie  od stężenia  tlenu;  d)  Kapilara  samozasysająca  krew -  wielkość  zasysanej  próbki  krwi  0,5 ul;  e)  Czas
pomiaru  od  chwili  wprowadzenia  próbki  5s;  f)  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,  a  także krwi żylnej  i  tętniczej;  g)  Paski  wymagające  sporadycznej  kontroli  za  pomocą
płynów kontrolnych h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie
jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl
przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego w pełnym zakresie; 



Odpowiedź: Paski z opisanymi parametrami mają być spójne z glukometrem
5.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym 
zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?                                                                     
Odpowiedź: Tak
6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego 
paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?
Odpowiedź: Tak, lub paski pakowane pojedyncze
7. Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał 
±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy ≥100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego?  Odpowiedź: Tak 
8.Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do 
wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej? Odpowiedź: Tak
9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi 
za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?  Odpowiedź: Tak
10.Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą tzw. kalibratora (paska kodującego służącego 
do wprowadzania numeru kodu w procesie opisywanym przez producenta jako „kalibracja”), chipa, przycisku lub klucza 
kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia 
do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.
Odpowiedź: Dopuszcza
11.Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-
500mg/dl lub pasków podających wyniki w zakresie 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie 
wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?
Odpowiedź: Dopuszcza
12. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego 
paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu 
pacjentów w tym samym czasie. Odpowiedź: Tak
13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili 
wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu? Odpowiedź: Tak
14. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co 
zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego? Odpowiedź: Dopuszcza
15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą 
potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią? Odpowiedź: Nie 
16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z enzymem interferującym z tlenem cząsteczkowym?
Odpowiedź: Nie
17.Czy Zamawiający dopuści paski testowe pracujące jako część systemu, który zgodnie z instrukcją obsługi pasków testowych
nie jest przeznaczony do monitorowania stężenia glukozy we krwi u pacjentów w ciężkim stanie klinicznym, bez 
wyszczególnienia o jakie stany chodzi? Odpowiedź: Tak
18. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni 
transport i dostawę pasków do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?
Odpowiedź: Dopuszcza
19. Pakiet 42 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?
Odpowiedź: Tak
20. Pakiet 27 Czy Zamawiający w poz. nr 1 pakietu 27 dopuści intermolekularny  filtr antybakteryjno-wirusowy o 
właściwościach elektrostatycznych i mechanicznych, skuteczności filtracji >99,999%, przestrzeni martwej 44ml, z portem 
kapno, waga 23 g, sterylny? Odpowiedź: Tak
21. Czy Zamawiający w poz. nr 2 pak.27 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? Odpowiedź: Tak
22. Czy Zamawiający w poz. 3 pakietu 27 dopuści jałowy wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) z portem O2, przestrzenią
martwą 19 ml, waga 8g, sterylny? Odpowiedź: Tak
23.P ytania dotyczące zał. nr 2 do SIWZ, wzór umowy:
Dot. § 2 pkt 7
Zwracamy się z prośbą o dołączenie do ww. punktu sformułowania „o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej
wartości umowy.”                                                                                                                                                                               
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                                  
24. Dot. § 5 pkt 2   Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::Trzykrotne nieterminowe dostarczenie towaru przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do zerwania umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.                       
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                                  
25. Dot. § 5 pkt 3 ppkt a)Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5% wartości brutto zamówienia cząstko-
wego.Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                         
26. Dot. § 5 pkt 4                                                                                                                                                                                 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia należytego wykonania umowy. Odpowiedź: Nie                             
27.  Dotyczy Pakietu nr 68- poz. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne do: ga-
stroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się 
szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; średnica szczęk do gastroskopii i ko-
lonoskopii 2,3mm, i 3,0mm  pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endosko-
pu nawet przy jego znacznym zagięciu, na osłonce znaczniki odległości;  średnica szczęk: 1.8mm do bronchoskopii, niepokry-
wane z  wygładzeniem odcinka dystalnego części spiralnej kleszczyków zmniejszającym ryzyko zużycia kanału roboczego apa-
ratu; długości kleszczyków 120, 160 i 230cm współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm?                              
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                  
28. Pytanie 2                                                                                                                                                                                       
Dotyczy Pakietu nr 68- poz. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle do polipektomii  wyko-
nane z plecionego drutu lub pojedynczego; średnica pętli 10,15, 25, 35 mm, długość robocza 230 cm ;wszystkie pozostałe para-
metry zgodne z opisem SIWZ ?                                                                                                                                                          
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                  
29. Pytanie 3Dotyczy Pakietu nr 68- poz. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk  do usu-
wania polipów i ciał obcych,  elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35  i długości narzędzia 230 cm, w pełni 
obrotowy?                                                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                  

30. Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 68- poz. 2 i 3Czy Zamawiający z w/w pakietu wydzieli pozycje 2 i 3 do oddzielnego pakietu 
np. 68A. Pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej na wydzielone pozycje? 

Odpowiedź. Tak. Zamawiający wydzielił poz. 2 i 3 do Pakietu 68A oraz wprowadził nowe wadium dla Pakietu 68 – 1420 zł
oraz Pakietu 68A - 280zł
31.Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 71- 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, (takie które były używane przez Zamawiającego);  wszystkie pozostałe
parametry zgodne z opisem SIWZ ?
Odpowiedź: Nie
32. Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr 71- 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, (takie które były używane przez Zamawiającego) ? 
Odpowiedź: Tak



33. Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr 71- poz. 5Czy 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?
Odpowiedź: Tak
34. Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr 71- 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?
Odpowiedź: Tak
35. Pytanie 9  Dotyczy Pakietu nr 71- poz. 7 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować prowadnik 0.035 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?
Odpowiedź: Tak
36. Pytanie 10 Dotyczy Pakietu nr 72- 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:2,0mm  2.8mm, 3.2mm.  
 - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu?
Odpowiedź: Tak
37. Dotyczy Pakietu nr 72, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości 220 cm w zakresie średnic kanałów 2,0 -
4,2 mm? Odpowiedź: Tak
38. Dotyczy Pakietu nr 75, poz. 3:

W  celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź. Tak. Zamawiający wydzielił poz. 3 do Pakietu 75A oraz wprowadził nowe wadium dla Pakietu 75 – 220 zł Pakiet
75A - 680zł
39. Dotyczy §3 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Ze względu na sposób pakowania przez producenta w
niepodzielne opakowania zbiorcze zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu.
Odpowiedź: Nie
40. Dotyczy §5 ust.  3a) projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)  Zwracamy się  z prośbą o zmianę wysokości  kar
umownych na 0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego.
Odpowiedź: Nie
41.Dotyczy §5 ust. 3b) projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od
wartości brutto umowy pozostałej do realizacji.
Odpowiedź: Nie
42. Dotyczy §5 ust. 4 oraz §6 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie
terminu załatwienia reklamacji poprzez określenie go na 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Nie
43. Dotyczy §5 ust. 4 oraz §6 ust. 1-3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)  Zwracamy się z prośbą o wyrażenie
zgody na rozpatrywanie terminów wymienionych w ww. ustępach w dni robocze.
Odpowiedź: Tak
44.  Pakiet 71 Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie igieł posiadających blokadę po całkowitym
wysunięciu ostrza, średnica ostrza 23-25G, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak
45.Czy Zamawiający w pozycji  2  Pakietu 71 dopuści  zaoferowanie  protezy z  zagięciem  od strony dwunastnicy zamiast
znacznika oraz protezy bez zagięcia, długości protez 5,7,9,10,12 i 15 cm.
Odpowiedź: Nie
46. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu z możliwością obrotu w zakresie „godzina
11-12”, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak
47.  Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie cewnika o długości 195 cm, o średnicy 2,2 mm (6,5F),
pozostałe parametry zgodne z opisem.



Odpowiedź: Tak
48.  Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości 195 cm, średnica kateteru 6F,
średnica końcówki 4,5F, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak
49.Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 71 dopuści zaoferowanie prowadnika z końcówką o długości 5 cm 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.
Odpowiedź: Tak
50.Pakiet  nr  75  Czy  Zamawiający  w  pozycji  2  Pakietu  75  dopuści  zaoferowanie  stentu  z  możliwością  usunięcia  bez
wskazywania czasu utrzymywania, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: Tak
51. Pakiet 1, poz. 1-7
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu, dzieki czemu będzie możliwe pozyskanie większej ilości ofert 
korzystniejszych cenowo.
Odpowiedź: Nie 
52. Pakiet 1, poz. 1-7
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarach: 
16G – 1,7x45 mm
18G – 1,2 x 45 mm i 1,2 x 32 mm
20G – 1,0 x 32
22G – 0,8 x 25
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie 
53. Pakiet 1, poz. 8
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli neonatologicznej bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie 
54. Pakiet 1, poz. 9
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z poprzeczka umieszczona prostopadle do skrzydełek.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie 
55. Pakiet 2, poz. 1,2 i 4
Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową pozwalającą na łatwe 
wprowadzanie do butelek i całkowite opróżnienie butelki? 
Odpowiedź: Dopuszcza.                                                                                                                                                        
56. Pakiet 2, poz. 1,2 i 4Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej 
chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.                                                                                             
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
57. Pakiet 4, poz. 5                                                                                                                                                                             
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w 
formularzu asortymentowo-cenowym.                                                                                                                                               
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
58.Pakiet 4, poz. 13                                                                                                                                                                            
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w 
formularzu asortymentowo-cenowym.                                                                                                                                          
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
59. Pakiet 6, poz. 1-8                                                                                                                                                                         



Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu, dzięki czemu będzie możliwe pozyskanie większej ilości ofert 
korzystniejszych cenowo.                                                                                                                                                              
Odpowiedź. Tak. Zamawiający wydzielił poz. 9-11 do Pakietu 6A oraz wprowadził nowe wadium dla Pakietu 6 – 198 zł Pakiet
6A  poz. 9-11 – 2 zł                                                                                                                                                                              
60. Pakiet 29, poz. 2                                                                                                                                                                    
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu, dzięki czemu będzie możliwe pozyskanie większej ilości ofert 
korzystniejszych cenowo.                                                                                                                                                             
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
61.Pakiet 29, poz. 1                                                                                                                                                                          
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie aplikatora Mini Spike, aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek-bez filtra
cząsteczkowego, filtr bakteryjny 0,1 mikrona, bez zastawki.                                                                                                    
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                              
62.Pakiet 29, poz. 3-4                                                                                                                                                                        
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu, dzięki czemu będzie możliwe pozyskanie większej ilości ofert 
korzystniejszych cenowo.                                                                                                                                                     
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
63. Pakiet 55, poz. 1                                                                                                                                                                           
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu, dzięki czemu będzie możliwe pozyskanie większej ilości ofert 
korzystniejszych cenowo.  Odpowiedź: Nie      

64. Pakiet 31  Poz. 2  Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego anestetycznego, dla dzieci, z rurą worka o długości 100 
cm, pozostałe parametry jak w siwz. Odpowiedź: Tak                                                                                                              
65. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie biologicznie czystego obwodu oddechowego do respiratora, dla dorosłych, pozostałe 
wymagania jak w siwz.  Odpowiedź: Tak                                                                                                                              
66. Pakiet 73  Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości roboczej 1200 mm?                                      
Pozostałe parametry jak w specyfikacji.  Odpowiedź: Tak                                                                                                     
67. Pytanie 1 Zwracamy sie z prośba o wyjaśnienie, czy w pakiecie 30 poz. 3 nie zaszła pomyła w podanym rozmiarze igły. 
Igły do systemu biopsyjnego Pro-Mag I 2,2 w rozmiarze 18G występują w długości 160mm.                                                        
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                 
68. pakiet 37 pozycja 3                                                                                                                                                          
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen Haemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS 
Nile ) z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie,
bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR i długości 28cm z nadrukiem objętości wypełnienia na 
ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do 
implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 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 przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył 
(niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, 
zaciski, łącznik do przepłukiwania?                                                                                                                                      
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
69. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 36                                                                                                                                                    
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji j.uż w rozmiarze FR6 (2,5-3,5)?                                                               
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
70. Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 40                                                                                                                                                    
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany mikrobiologicznie czysty?                                                                                  
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
71. Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1                                                                                                                                                      



Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, o przestrzeni martwej 32 ml?                                            
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
72. Dotyczy Pakietu nr 27 poz.                                                                                                                                                         
Czy Zamawiający dopuści filtr antywirusowy, antybakteryjny o objętości wewnętrznej 45 ml, spełniający pozostałe wymagania
SIWZ?                                                                                                                                                                                          
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
73. Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2Czy Zamawiający dopuści filtr antywirusowy, antybakteryjny z piankowym wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?                                                                                                                
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
74. Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3                                                                                                                                                      
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci wykonany  z pianki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
75. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czysty?  
Odpowiedź: Tak 
76. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez o długości 210 cm?
Odpowiedź: Tak 
77. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez o długości 500 cm?
Odpowiedź: Nie 
78. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu do podawania tlenu o długości 2m?
Odpowiedź: Nie 
79. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu do podawania tlenu o długości 4m?
Odpowiedź: Nie 
80. Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o długości 2,1
m, j.uż? Odpowiedź: Tak 
81.  Dotyczy  Pakietu  nr  60  poz.  9  Czy  Zamawiający  dopuści  nebulizator  do  układu  respiratora  dla  dorosłych
mikrobiologicznie czysty? Odpowiedź: Nie 
82. Dotyczy Pakietu nr 66
Prosimy o wyjaśnienie, dla kogo ma być przeznaczony czujnik do pomiaru saturacji (przedział wagowy) oraz w jakiej
technologii ma on pracować (nellcor czy nellcor oximax)? Odpowiedź: Nellcor < 3kg
83.Pakiet nr 48
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje układu oddechowego do wentylacji mechanicznej o poniższych 
parametrach:
Układ  oddechowy  noworodkowy  przystosowany  do  użytku  z  nawilżaczem  F&P  MR  850,  rury  z  zabezpieczeniem
antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra z możliwością stosowania przez okres 14 dni, przekrój rur – 10 mm.
W skład zestawu wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną
- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m
- dren ciśnieniowy
- restryktor przepływu
- adaptery 
- komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą
Czy Zamawiający wymaga aby układ był przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni?
Czy  komora  nawilżacza  ma  posiadać  konstrukcję  zapobiegającą  nadmiernemu  zbieraniu  się  kondensatu  w  obwodzie
oddechowym i dren zasilający w wodę dł. 1,2m?
Prosimy o dopuszczenie wyrobu mikrobiologicznie czystego.
Odpowiedź: Nie 
84.Pakiet nr 51
Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał następujące parametry:



Układ oddechowy noworodkowy do aparatu Infant Flow SiPAP przystosowany do użytku z nawilżaczem Grundler Humicare
200, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm.
W skład zestawu wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m z niepodgrzewanym odcinkiem 
  przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm (ze złączem typu T do pomiaru temp.)
- odcinek wydechowy 
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia 2,1 m
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach: S, M, L.
Odpowiedź: Tak
85. Pytanie 1 do pakietu nr 48
Czy zamawiający wymaga układu oddechowego o niżej podanych parametrach technicznych:
Układ oddechowy noworodkowy evaqua przeznaczony do pracy  z respiratorem sle, posiadający spiralną grzałkę w drenie na
linii  wdechowej,  oraz  na  linii  wydechowej:  z  dwoma  kolorami  rur  odróżniającymi  wdech  i  wydech.  Dren  wydechowy
wykonany z materiału microcell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi
wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren proxymalny - część y obrotowa
oraz  posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do
różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. wejście w grzałce na linii
wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do
modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca
dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć
komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. 
Odpowiedź: Tak
86. Dotyczy pakiet nr 20 poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści igłę kątową do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 15 mm?
Odpowiedź: Tak
87.Pytanie nr 1, dot. Pakiet nr 37, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do
hemodializy,  zakładanym metodą Seldingera: cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój
„podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3
cm  różnicy  pomiędzy  kanałem  żylnym  i  kanałem  tętniczym,  wykrzywiona  końcówka  kanału  tętniczego,  osobny  kanał
prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 27 cm, co
odpowiada długości 32cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica
drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart)
16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź: Nie 
88.Pytanie nr 2 – dot. Pakiet 37, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do
hemodializy,  zakładanym metodą Seldingera: cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój
„podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3
cm  różnicy  pomiędzy  kanałem  żylnym  i  kanałem  tętniczym,  wykrzywiona  końcówka  kanału  tętniczego,  osobny  kanał



prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufy 23 cm, co
odpowiada długości 28cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica
drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart)
16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź: Nie 

89. Pytanie nr 3 – dot. Pakiet 37, pozycja nr 2,3
Czy Zamawiający wymaga schodkowej końcówki cewnika?
Odpowiedź: Nie 
90.Pytanie nr 4 – dot. Pakiet 37, pozycja nr 2,3
W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania prosimy Zamawiającego o zgodę na wydzielenie pozycji 2 i pozy-
cji 3 do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie 
91. Pytanie nr 5 – dot. Pakiet 13, pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny port o parametrach jak poniżej?
Według Wykonawcy jedyna różnica polega na parametrach: waga, wysokość, kształt komory, długość i rozmiar cewnika, śred-
nica membrany; oraz ilości i rodzaju akcesoriów potrzebnych do założenia portu, co nie ma wpływu na długotrwałą chemio-
terapię i nie zmienia przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważ-
ności.
Port CT i MRI niskoprofilowy
-niskoprofilowy 6.6F cewnik redukuje ryzyko
zakrzepicy
-duża średnica przegrody daje lepszą dostępność
-laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany
dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej.
jednoruchowy mechanizm blokujący pozwala na
szybki, prosty i bezpieczny proces implementacji-
wypełnione silikonem otwory mocujące zapobiegają
wrastaniu

Materi
ał

Wysokoś
ć portu 
(mm)

Waga
portu 
(g)

Podstaw
a portu 
(mm)

Średnica 
membran
y (mm)

Cewnik Średnica 
wewnętrzn
a cewnika 
(mm)

Średnica 
zewnętrzn
a cewnika
(mm)

Rozmi
ar (Fr)

Długoś
ć 
cewnik
a (mm)

Objętoś
ć portu 
(ml)

niskoprofilo
wy

Tytan 10,8 9,5 24 10,8
Poliuretanow
y

1,0 2,2 6,6 550 0,4

Odpowiedź: Tak



92. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 5
Czy Zamawiający wymaga bocznego ułożenia kaniuli wyjściowej portu, umożliwiającego laminarny, wirujący przepływ 
płynu?
Uzasadnienie: Laminarny przepływ płynu zmniejsza ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do efek-
tywnego oczyszczenia całej komory portu. 
Odpowiedź: Nie 
93. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający wymaga igieł bezpiecznych, z systemem zapobiegającym zakłuciu, zgodnie z Dyrektywą nr 2010/32/UE dla
placówek  w  rozporządzeniu  dotyczącym  ochrony  przed  zranieniami  ostrymi  narzędziami  i koniecznością  stosowania
bezpiecznych wyrobów?
Odpowiedź: Nie 
94. Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający wymaga oznaczenia igieł kolorem, co ułatwia dobór odpowiedniej igły?
Odpowiedź: Nie 
95. Pytanie nr 9 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 1,2, 3, 4
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i  uzna za równoważne igły jednorazowe, bezpieczne do portu,
zakrzywione o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami,  drenem i  zaciskiem typu Hubera, zagięte  pod kątem 90 stopni,  z
elastycznym  przedłużeniem,  z  zaciskiem  i  żeńskim  łącznikiem  typu  Luer  Lock,  z  systemem  zapobiegającym  zakłuciu,
umożliwiające podawanie  środków kontrastujących  pod ciśnieniem do 300PSI,  kompatybilne  ze  środowiskiem MRI do 3

Tesla?.           

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważ-
ności.
Odpowiedź: Tak
95 A. Pytanie nr 10 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G x 19mm zamiast 22G x 20mm?
Odpowiedź: Nie 
96. Pytanie nr 11 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20G x 19mm zamiast 20G x 20mm?
Odpowiedź: Tak.
97. Pytanie nr 12 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20G x 19mm zamiast 20G x 17mm?
Odpowiedź: Nie 
98. Pytanie nr 13 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20G x 25,4mm zamiast 20G x 25mm?
Odpowiedź: Tak



99.  Pytanie nr 14 – dotyczy Pakiet nr 13, pozycja nr 5
Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie 
100.Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 1 zestaw 
do przezskórnej endoskopowej gastrostomii CH 20. Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą 
pull, wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej 6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem 
RTG? Odpowiedź: Tak
101.Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 2 
zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej CH 8/120 cm, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką 
ENLock?Odpowiedź: Tak
102.  Czy w celu  zwiększenia  konkurencyjności  Zamawiający wyrazi  zgodę na  dopuszczenie  w pakiecie  nr  44 pozycji  3
zgłębnik  poliuretanowy w  wersji  żołądkowo-dwunastniczej  CH 12/120  cm,  ze  znacznikiem RTG,  podziałką  i  końcówką
ENLock?
Odpowiedź: Tak
103.Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 4 zestaw
do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika wykonany z
silikonu,  rozmiar  CH 15?  Stosowany do wymiany PEG bez wykorzystania  endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu
przezskórnego, ze znacznikiem RTG.
Odpowiedź: Tak
104.Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 5 zestaw
do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika wykonany z
silikonu,  rozmiar  CH 15?  Stosowany do wymiany PEG bez wykorzystania  endoskopu, zakładany do zagojonego dostępu
przezskórnego, ze znacznikiem RTG.
Odpowiedź: Tak
105.Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 44 pozycji 6
zestaw do  długotrwałego  żywienia  dożołądkowego,  zakładany metodą  „push”  jako  wymiennik  istniejącego  zgłębnika
wykonany  z  silikonu,  rozmiar  CH  15?  Stosowany  do  wymiany  PEG  bez  wykorzystania  endoskopu,  zakładany  do
zagojonego dostępu przezskórnego, ze znacznikiem RTG.
Odpowiedź: Tak
106.  Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie 59 poz. 2 i poz. 3 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym
wymaganiom Ministerstwa Zdrowia  i  Polskiego  Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące  standardu  postępowania  w
zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Odpowiedź: Tak
107. Czy zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 59 poz.3 szczoteczki cytologiczne typu Cervex Brush Combi do pobierania
wymazu zarówno z tarczy, kanału szyjki i strefy transformacji?
Odpowiedź: Tak
108. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 62 pozycje: 29, 32,  do odrębnego Pakietu? Prośbę swoją
motywujemy  tym,  że  pozwoli  to  na  utworzenie  pakietu  z  jednej  grupy  asortymentowej  (ginekologia),  co  umożliwi  na
startowanie w wymienionym przetargu większej liczbie oferentów. Stworzony Pakiet nr 62 o tak obszernym zakresie,  preferuje
jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, a  eliminuje możliwość zgłoszenie oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy.  
Odpowiedź: Nie.
109.pakiet 37 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń,  budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do
ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami,
cewnik  o  przekroju  14FR i  długości  20cm z  nadrukiem objętości  wypełnienia  na  ramionach  sterylizowany tlenkiem
etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego
wchodzi: igła z końcówką 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 14 cm, rozszerzacz
hydrofilowy,  rozmiar 16 FR x 15 cm,  łącznik prowadzący typu Y,  nasadki iniekcyjne,  umocowanie  cewnika warstwą
przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?



Odpowiedź: Nie

110. pakiet 37 pozycja 2  Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen 
Haemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Nile ) z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z 
kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR i 
długości 32cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla 
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
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 
przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), 
nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?                                 
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
111. Czy w ramach Pakietu 43 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na zestawy do eksploatacjia utomatycznego 
wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D, składające się z dwóch kompletów, w tym:                                                                       
zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak: 1 x wkład o pojemności 200 ml 

1 x włącznik niskociśnieniowy o dł' 150 cm' z jedna zastawką antyzwrotną z trójnikiem Y,gdzie długość
ramion trójnikaYjest rózna i wynosi odpowiednio:dla odgałęzienia po stronie kontrastu +l-1'0 cm i dla
odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm 
złącze szybkiego napełniania typu 'J'' 
zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie
OFERENTA)
zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak:     

1 x wkład o pojemności 200 ml 
1 X ostrze Ępu ,,Spike''
I x złącze szybkiego napełniania typu,,J'' .
zestaw wolny od ftalanów (wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie
OFERENTA) ?
UZASADNIENIE:
Wskazany wyżej sposób konfekcjonowania (pakowania) zestawu do systemu STELLANT CT D, w DWIE osobne,
sterylnie pakowane formy polistyrenowe pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej
formy elementów składowych zestawu, z zachowaniem ich pełnej sterylności (np. W sytuacji badania
tomograficznego, gdzie podawany jest wyłącznie kontrast - bez soli fizjologicznej - iniekcja z wykorzystaniem
wyłącznie jednej głowicy urządzenia).
Istotna jest także RÓŻNA długości ramion (odgałęzień) trójnika ,,Y'' będącego elementem składowym nabywanych
zestawów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D.
Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie
(+/- 10 cm), pozwala bowiem na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego
odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego, co przY zapotrzebowaniu określonym W Pakiecie 43 na 400
zestawów (każdy zestaw wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) umożliwi Zamawiającemu
redukcję kosztów badań prowadzonych z ich wykorzystaniem (znaczna oszczędność kontrastu przyniesie Państwu
wymierne korzyści finansowe).
Odpowiedź: Oba zestawy A i B pakowne oddzielnie,  trójnik „Y” o różnej długości ramion 

112. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy/ w zakresie pkt. 7 & 3 o treści (cyt.):
7. 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 i numer zamówienia
i nada mu brzmienie (cyt.):
7. 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 i numer



zamówienta. Dopuszcza się możliwość przesłania Kupującemu oryginału faktury VAT pocztą przy niezbędnym
zachowaniu warunku przekazania jej kopii w dniu dostawy towaru: faksem pod numer.......i/ub drogą elektroniczną na adres 
mailowy...................
Uzasadnienie:
Dostawy towaru realizowane są z magazynu oddalonego o około 50 km od biura Wykonawcy, gdzie wystawiane
są faktury VAT. Nie jest możliwe dołączanie faktury VAT do przesyłki. Potrzeby Zamawiającego w zakresie
oficjalnego przyjęcia towaru na magazyn oraz sprawdzenie jego kompletności zgodnie ze złożonym zamówieniem,
w wystarczający sposób zabezpieczy proponowany zapis w umowie.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.  Zamawiający zmodyfikował załącznika nr 2

113. Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy/ w zakresie pkt. 3.& 5 o treści (cyt.):
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
a) (...)
b) W wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku gdy zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności z które odpowiada wykonawca.
i nada mu brzmienie (cyt.):
3. Wykonawca zobowiąuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
a) (...)
b) W wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Uzasadnienie:
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, ze wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości
doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie
mają zabezpieczać.
Zwracamy również uwagę Zamawiającego na fakt, że nałożona potencjalnie kara w żadnym wypadku nie może
obejmować tej części zamówienia, która juz została rzetelnie zrealizowana.                                                                         
Odpowiedź: Nie 

114.Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  10  poz.  1-3  „Nakłuwacze  j.  uż.  sterylne”  dopuści  jednorazowe  nakłuwacze  o
głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które zapewniają uzyskanie wystarczającej ilości krwi z opuszki palca
niezbędnej do zrobienia badania? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę,  a grubość igły
0.36  mm  (28G)  uzyskanie  niezbędnej  wielkość  krwi  przy  zachowaniu  minimalnej  bolesności.  Wszechstronne
zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków. 



Odpowiedź: Tak
115.Czy Zamawiający biorąc pod uwagę możliwość wcześniejszego przekroczenia daty ważności testu paskowego będzie
wymagał, aby stabilność testu paskowego po otwarciu opakowania była do daty ważności podanej na opakowaniu, np.
ponad 12 miesięcy?
Odpowiedź: Dopuszcza.
116.Czy Zamawiający biorąc pod uwagę wymaganą dokładność glukometrów będzie wymagał w insercie dla testów 
paskowych potwierdzenia spełnienia normy ISO 15197:2013, która obecnie jest zalecana przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne w 2016 roku?  Odpowiedź: Tak
117.Czy Zamawiający w Pakiecie 25 dopuści płyn kontrolny w dwóch stężeniach: niski i wysoki, które są wystarczające dla 
potwierdzenia prawidłowego działania glukometru? Odpowiedź: Tak
118. Dotyczy zad. 2 poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie była umieszczona nazwa producenta
co umożliwią identyfikację przyrządu tuz po jego użyciu? Odpowiedź: Dopuszcza
119. Dotyczy zad. 3 poz. 4-8 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?
Odpowiedź: Tak
120.Dotyczy zad. 3 poz. 1-8 Czy Zamawiający wymaga cewników posiadających powierzchnię „zmrożoną”?
Odpowiedź: Dopuszcza.
121. Dotyczy zad. 4 poz. 2-5
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? 
Odpowiedź: Tak 
122. Dotyczy zad. 4 poz. 6 Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową co znacznie ułatwia 
wizualizację znajdującego się w strzykawce płynu podczas jej użytkowania?
Odpowiedź: Dopuszcza.
123. Dotyczy zad. 6 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,1x40mm. Z wiedzy jaką posiadamy
żaden producent nie produkuje igły 1,0.
Odpowiedź: Pozycja została usunięta.
124. Dotyczy zad. 6 poz. 7,8 Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju 
ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?                                                                                                        
Odpowiedź: Dopuszcza.
125. Dotyczy zad. 6 poz. 1-8 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności 
od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)        
Odpowiedź: Dopuszcza.                                                                                                                                                                    
126. Dotyczy zad. 15 poz. 5-17                                                                                                                                                          



W zawiązku z faktem, iż główny producent asortymentu wymienionego w pozycjach 5-17 zakończył swoją działalność 
zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.                                                                               
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
127. Dotyczy zad. 15 poz. 5-12                                                                                                                                                       
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny dł. 40 cm do drenażu jamy otrzewnej z 3 otworami bocznymi i otworem centralnym 
wykonany z silikonowego tworzywa?                                                                                                                                               
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                    
128. Dotyczy zad. 15 poz. 13-17 Czy Zamawiający dopuści dreny o długości ramion 50x20 cm?                                                  
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                    
129. Dotyczy zad. 15 poz. 13  Czy Zamawiający dopuści dreny CH 9 w miejsce drenu CH 10?                                                     
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                    
130. Dotyczy zad. 15 poz. 15, 16  Czy Zamawiający dopuści dreny CH 15 w miejsce drenu CH 14 i CH16?                                 
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                    
131.  Dotyczy zad. 15 poz. 22  Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?                                                                         
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
132. Dotyczy zad. 19 poz. 1-7  Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone posiadające standardowy mankiet w 
kształcie walca?   Odpowiedź: Nie                                                                                                                                          
133. Dotyczy zad. 59 poz. 2,3  Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylne?                                                                              
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
134. Dotyczy zad. 60 poz. 7  Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości min. 2,1m?                                                         
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
135. Dotyczy zad. 61 poz. 6                                                                                                                                                                
Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 25cm x 5cm                                                                                                       
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
136. Dotyczy zad. 61 poz. 8                                                                                                                                                                
Czy Zamawiający dopuści szynę w rozmiarze 23cm x 1,3cm                                                                                                            
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
137. Dotyczy zad. 62 poz. 25                                                                                                                                                 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 7Ml?                                                                       
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
138. Dotyczy zad. 62 poz. 28                                                                                                                                                              
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Z naszej wiedzy wynika, iż na rynku polskim 
obecnie nie ma zestawów do kolografii z barytem ewentualnie prosimy o dopuszczenie zestawu do kolografii bez barytu.     
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                               
139.dotyczy SIWZ                                                                                                                                                                 
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
(Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz 
transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby 
Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu 
przykładowe wytyczne                                                                                                                                                                
Odpowiedź: Dopuszczamy.                                                                                                                                             
140.Dotyczy SIWZ                                                                                                                                                                
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?                 
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
141. Dotyczy SIWZ                                                                                                                                                                            
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.                                                                                                                       



Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
142. Dotyczy SIWZ                                                                                                                                                                            
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                                                                                                                      
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
143. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 w pozycji 7 dopuści rurkę w rozmiarze 9,5 spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?                                                                                                                                                                            
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający prostuje odpowiedź nr 34 z pytań z dnia 14.04.2016r.                                    
144. Czy Zamawiający w Pakiecie 27 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.                                                                                                  
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
145. Czy Zamawiający w Pakiecie 31 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 ?                                                           
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
146. Czy Zamawiający w Pakiecie 31 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 ?                                                                         
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
147. Czy Zamawiający w Pakiecie 37 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 ?                                                                                                              
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
148. Czy Zamawiający w Pakiecie 37 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 ?                                                                                                                                                                           
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
149. Czy Zamawiający w Pakiecie 37 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 ?                                                                                                                                                                               
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
150. Czy Zamawiający w Pakiecie 66 w pozycji 1 wymaga czujników o dokładności pomiaru zgodnej z technologią 
Nellcor Oxi-Max ( kalibracja zarówno cyfrowa jak i analogowa ) a w intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem ma 
znajdować się 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika?                                       
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                     
151. Pytanie 1 do pakietu 37: Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 w odzielny pakiet?                                                   
Odpowiedź: Tak.  Zamawiający wydzielił  poz. 1 do Pakietu 37A oraz wprowadził nowe wadium dla Pakietu 37 – 550 zł
Pakiet 37A  –50zł                                                                                                                                                                  
152. Pytanie 2 do pakietu 37: Czy Zamawiający zezwoli na możliwość złożenia ofert na pojedyncze pozycje pakietu?
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
153. Pakiet 1 poz. 1-8  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.  



Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
154.Pakiet 3 poz. 4- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 60 cm.                                               
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                  
155.Pakiet 3 poz. 1-8 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?     
Odpowiedź: Dopuszcza.                                                                                                                                                         
156. 2/ 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                
Odpowiedź: Dopuszcza.                                                                                                                                                         
157. Pakiet 4     Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.                                                                                                                                    
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                
158. Poz. 6, 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max 100 szt.                              
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                 
159. Poz. 6, 7, 8, 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60)ml.                                              
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                                 
160. Poz. 10.                                                                                                                                                                                        
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez podwójnej skali pomiarowej.                                                 
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                                 
161. Pakiet 5    Poz. 11-19. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać 4 otwory boczne celem 
efektywniejszego drenażu oraz czy mają być sterylizowane radiacyjnie?                                                                                         
Odpowiedź: Dopuszcza.                                                                                                                                                                    
Pakiet 6                                                                                                                                                                                               
162. Czy Igły z pakietu nr 6 mają pochodzić od jednego producenta?                                                                                               
Odpowiedź: Nie                                                                                                                                                                     
163. Poz. 6  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 1,1×40mm                                                      
Odpowiedź: Tak                                                                                                                                                                    
164. Poz. 9, 10 ,11                                                                                                                                                                               
Czy Zamawiający oczekuje by igła bezpieczna posiadała mechaniczny zacisk wewnętrzny oraz mechanizm 
zabezpieczający igłę trwale przymocowanym do igły, obsługiwanym przy użyciu jednej ręki?                                               
Odpowiedź: Dopuszcza.
165.  Pakiet  9 poz.  29-39  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  cewniki  Pezzera  mają  być  sterylizowane  radiacyjnie?
Odpowiedź: Dopuszcza.
166. poz. 24 i 28 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
wyrobówmedycznych.
Odpowiedź: Tak 
167. Poz.  40  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?
Odpowiedź: Dopuszcza.



168.poz. 40 Prosimy o wyjaśnienie czy filtr na górze komory pomiarowej ma być chroniony obudową dźwigni spustowej, która
zapobiega  uszkodzeniu  filtra  i  kontaminacji  zestawu?
Odpowiedź: Dopuszcza.
168A.Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną oraz dren dwuświatłowy, tak jak obecnie
stosowane?
Odpowiedź: Dopuszcza.
169. Pakiet 27 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o objętości wewnętrznej 35ml. 
Odpowiedź: Nie     
170.Pakiet 32 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 31 G x 5mm.
Odpowiedź: Nie     
171. Pakiet 32 poz. 1, 2 .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?
Odpowiedź: Tak 
171A. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  igły  mają  posiadać  oznaczenie  barwne  kodowanie  rozmiaru  nasadek  i  opakowania
jednostkowego produktu umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów igieł?
Odpowiedź: Tak 
171B. Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  kompatybilność  igieł  do  pena   z  penami  dostępnymi  na  rynku   była  potwierdzona
certyfikatem kompatybilności technicznej? 
Odpowiedź: Dopuszczamy 
171C. Prosimy o wyjaśnienie czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź: Dopuszczamy

172.  Pakiet 33  poz. 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej zastawki pozwalającej na wielokrotne użycie z
zachowaniem jałowości,  żywotność  200 użyć,  obudowa przeźroczysta  umożliwiająca  kontrolę  wzrokową,  nie  zawierający
metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od
strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez
przetarcie  wacikiem ze  środkiem dezynfekującym –  podać  zalecany środek),  wytrzymałość  na  ciśnienie  wewnątrz  portu:
nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z
końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do
kroplówek, przedłużaczami. Odpowiedź: Tak. Pod warunkiem spełnienia pozostałych SIWZ
172A. .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  systemu bezigłowego składającego się  z  dwóch zaworów bezigłowych o
długości  23 cm,  średnicy 1 mm,  oraz  objętości  wewnętrznej  0,6  ml,  pozwalający na  wielokrotne  użycie  z  zachowaniem
jałowości,  żywotność  200  użyć,  obudowa  przeźroczysta  umożliwiająca  kontrolę  wzrokową,  nie  zawierający  metalu  oraz
lateksu,  membrana  jednorodna,  wykonana  z  wytrzymałego  na  odkształcenie  silikonu,  powierzchnia  membrany od  strony
zaworu wejściowego typu żeński  Luer lock ma być  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia  i  odkażania  (przez
przetarcie  wacikiem ze  środkiem dezynfekującym –  podać  zalecany środek),  wytrzymałość  na  ciśnienie  wewnątrz  portu:
nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość
pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami
do kroplówek, przedłużaczami. Odpowiedź: Nie
173. Pakiet  34  poz.  1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  sondy Sengstakena w rozmiarach: 16CH, 18Ch, 21 CH.
Odpowiedź: Nie
173A. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy sonda Sengstakena ma posiadać długość min. 100 cm ?                                  
Odpowiedź: Dopuszczamy.
174.  Pakiet  39.Prosimy  zamawiającego   o  wyjaśnienie  z  jakiego  materiału  powinien  być  wykonany  cewnik  kaniuli?
Odpowiedź: Nie mamy szczególnych wymagań co do materiału.
175. 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?                                                                                                                                                                                    
Odpowiedź: Nie
176.Pakiet 41 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do



rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek  tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg
oddechowych,  skalowany co  1  cm,  rozmiar  kodowany kolorystycznie  oraz  numerycznie  na  cewniku,  z  jednym otworem
centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z
silikonową, bezobsługową,  samouszczelniającą się,  dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwięzi,
cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 14 CH  
Odpowiedź: Tak                                                                                                                          
177.  Poz.2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek
intubacyjnych o długości  54 cm, do rurek  tracheotomijnych o długości  34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg
oddechowych,  skalowany co  1  cm,  rozmiar  kodowany kolorystycznie  oraz  numerycznie  na  cewniku,  z  jednym otworem
centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z
silikonową, bezobsługową,  samouszczelniającą się,  dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwięzi,
cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 16 CH
Odpowiedź: Tak
178. Poz.3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny
do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek  tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg
oddechowych,  skalowany co  1  cm,  rozmiar  kodowany kolorystycznie  oraz  numerycznie  na  cewniku,  z  jednym otworem
centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z
silikonową, bezobsługową,  samouszczelniającą się,  dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwięzi,
cewnik  pozbawiony DEHP, w rozmiarze:  16 CH lub  o wyłączenie  tej  pozycji  do odrębnego pakietu.  Rozmiar  18 Ch w
cewnikach do odsysania w systemie zamkniętym nie jest standardowym rozmiarem i rzadko występuje na rynku wyrobów
medycznych.
Odpowiedź: Nie
179. Pakiet 42   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?                                                                                                                                                                  
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Z poważaniem
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