
          Częstochowa dnia  20.03.2014 r. 

MZS.ZP.3411/03/14  

Do wiadomo ści:  
     Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
dostaw ę sprz ętu jednorazowego u żytku  dla potrzeb  SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie przy ul. Mirowskiej 15, ogłoszonego w Biu letynie 
Zamówie ń Publicznych z dnia 12.03.2014 r. pod numerem 51833  - 2014.  

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 
907 z póź. zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie Nr 1   -  Pakiet nr 6 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <100ug/g  zgodnie  
z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 2 -   Pakiet nr 6 poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o sile na rozerwanie min. 9N. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 3  - Pakiet nr 6 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <40ug/g  zgodnie  
z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 4  - Pakiet nr 6 poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic 
hypoalergicznych neoprenowych. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 5  - Pakiet nr 6 poz. 1-3 
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości próbek dla pakietu nr 6. 
Czy Zamawiający wymaga po 2 pary do każdej z pozycji tzn. 2 pary dla pozycji nr 1 
(dowolnego rozmiaru), 2 pary dla pozycji nr 2 (dowolnego rozmiaru), 2 pary dla pozycji nr 3 
(dowolnego rozmiaru)? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga aby Oferenci przedstawili próbki po dwie pary  
z każdego rozmiaru oferowanego asortymentu.  
Pytanie Nr 6 - Projekt umowy- § 4 ust. 2  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy 
Zamawiający wymaga 2 miejsc dostaw dla każdego z pakietów (chodzi nam o pakiet 6) 
Odpowied ź: TAK. Pod jednym adresem dwa miejsca dostawy: apteka  szpitala  
i magazyn medyczny. 
Pytanie Nr 7  - Projekt umowy- § 4 ust. 7.2)  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po 
uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar  
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 



określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji  
i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu 
wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi 
znamiona świadczenia niemożliwego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 8  - Pakiet 6, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile na rozerwania min. 
11N, z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie Nr 9 -   Pakiet 6, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile na rozerwania min. 
18N, z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 10 - Pakiet 6, poz. 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych,  
z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 11 - Pakiet 6, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej 
bezpudrowej z wewnętrzną warstwą pokrytą poliakrylem, teksturowane, długość – 280 mm, 
AQL=1, poziom protein < 50ug/g, siła na rozerwanie 13 N?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 12 - Pakiet 6, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w miejsce kart technicznych folderu 
producenta, zawierającego opis przedmiotu zamówienia i raport badań producenta rękawic 
dotyczących poziomu AQL, długości rękawic, poziomu zawartości protein?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 13 - Pakiet 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki bez znacznika na łączniku?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 14 - Pakiet 4 poz.  5 
Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane w „ślimak”? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 15 - Pakiet 4 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z lateksu w rozmiarach CH10 50/16, 10-
18 70/16?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 16 - Pakiet 4 poz. 9  
Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze Ch 12 i Ch 14 o długości 60cm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 17 - Pakiet 4 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści zestawy z uchwytem do cewnika nieprzeźroczystym?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 18 - Pakiet 4 poz. 22  
Czy Zamawiający dopuści końcówkę zgiętą?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 19 - Pakiet 4 poz16, 24, 25, 26,28  
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego zadania? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 20 - Pakiet 5 poz. 4  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania nr serii na baloniku kontrolnym?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie wyrobu bez podania numeru 
serii na baloniku kontrolnym, przy zachowaniu pozos tałych parametrów SIWZ. 



Pytanie Nr 21 - Pakiet 5 poz. 5  
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego zadania?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 22 - Pakiet 5 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści maskę z mankietem standardowym?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 23 - Pakiet 5 poz. 8  
Czy Zamawiający może doprecyzować czy maski maja być jedno czy wielorazowe?. 
Odpowied ź: Maski maj ą być jednorazowego u żytku.  
Pytanie Nr 24 - Pakiet 6 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile na zrywanie 13 N?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 25 - Pakiet 6 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 26 -  Pakiet 1, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu  z filtrem 200 mikronów?. 
Odpowied ź:  Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 27 - Pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki Oryginal Perfusor z dobrze 
kontrastującą zieloną skalą?. 
Odpowied ź: w  Pakiecie Nr 1 poz, 4 znajduj ą się przyrz ądy do przetaczania płynów 
infuzyjnych.  
Pytanie Nr 28 - Pakiet 1, poz. 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia Pencil Point bez 
prowadnicy, prowadnice stosowane są powszechnie do igieł pediatrycznych ?. 
Odpowied ź: Brak pozycji 21 w pakiecie Nr 1.  
Pytanie Nr 29 - Pakiet 4, poz.2  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania znacznika na cewniku do celów 
orientacyjnego ułożenia?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie Nr 30 - Pakiet 4, poz. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika renomowanej firmy Medical Dren  
z dwoma otworami drenującymi?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 31 - Pakiet 5, poz. 1,3,4  
Zwracamy sie z prośbą o odstąpienie od wymogu podania numeru serii na baloniku 
kontrolnym, na rzecz podania na baloniku producenta i rozmiaru co w pełni pozwala na 
identyfikację rurki w trakcie i po użyciu. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie wyrobu bez podania numeru 
serii na baloniku kontrolnym, przy zachowaniu pozos tałych parametrów SIWZ. 
Pytanie Nr 32 - Pakiet 6, poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra rękawiczek chirurgicznych 
lateksowych pudrowanych o dł. 250-280mm, AQL 0,65, poziomie protein <80 µg/g siła 
rozerwania min. 9 MPa?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie filtra r ękawiczek 
chirurgicznych lateksowych pudrowanych o dł. 250-28 0mm, natomiast pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.   
Pytanie Nr 33 - Pakiet 6, poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  rękawiczek lateksowych sterylnych 
bezpudrowych o dł. 250-280mm o AQL 0,65 sile rozerwania min. 9MPa?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie Nr 34 - Pakiet 6, poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek neoprenowych o dł. 300 mm  
i AQL 0,65?. 



Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie Nr 35 - Pakiet 2, poz. 14  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji co pozwoli nam na złożenie 
konkurencyjnej oferty?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 36 - Pakiet 3, poz. 3,4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji co pozwoli nam na złożenie 
konkurencyjnej oferty?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 37 -  Dot. Pakiet 2 poz. 16 – 21 
Czy Zamawiający oczekuje aby igły do znieczuleń podpajeczynówkowych posiadały 
przeźroczysty uchwyt ze zmieniającym barwę identyfikatorem  w postaci krystalicznego 
pryzmatu potwierdzającego wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej poprzez 
zmianę jego barwy oraz posiadały ergonomiczny uchwyt, który umożliwia łatwo wyczuwalne 
przejście igły przez oponę twardą i który zwiększa kontrolę nad igłą zysk długości roboczej 
10mm, spełniają pozostałe zapisy SIWZ. 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie Nr 38 -  Dot. Pakiet 3 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule dla noworodków wyposażone  
w odłączany uchwyt, który ułatwia wprowadzenie kaniuli do naczynia oraz gwarantuje 
utrzymanie kaniuli pomimo jej małego rozmiaru w rozm.  24G 0,7 x 19 mm o przepływie 
13ml/min oraz 26G 0,6 x 19 mm o przepływie 13 ml/min, renomowanej firmy Becton – 
Dickinson?. 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie Nr 39 – dotyczy  pakietu nr 1 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z filtrem 200 mikronów ?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 40 - dotyczy pakietu nr 2, poz. 2  
Czy Zmawiający w celu zwiększenia konkurencyjności a co za tym idzie uzyskania lepszej 
oferty cenowej zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji z pakietu ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 41 - dotyczy pakietu nr 2, poz. 13  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły tępej ściętej pod kątem 45 stopni ?. 
Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 42 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 6, 8 
Czy Zmawiający w celu zwiększenia konkurencyjności a co za tym idzie uzyskania lepszej 
oferty cenowej zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji z pakietu ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie Nr 43 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul, Vasofix Certo produkcji B.Braun 
zgodnie z poniższym opisem ?. 
Kaniula dożylna 24Gx19; 22Gx25; 20Gx25; 20Gx33; 18Gx33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx50; 
14Gx50, wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 
wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta 
bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie Nr 44 - dotyczy pakietu nr 3, poz. 7 
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga załączenia badań klinicznych 
potwierdzających biokompatybilność materiału cewnika do kaniul z poz. 7, a do kaniul z poz. 
10 już nie ? Obie kaniule maja być wykonane przecież z tego samego materiału.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
 



Pytanie Nr 45 - dotyczy pakietu nr 4, poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu Galmed, bez znacznika na 
łączniku ? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 46 - dotyczy pakietu nr 4, poz. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu Medical Dren, wykonanych 
z lateksu, z dwoma otworami ?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 47 - dotyczy pakietu nr 4, poz. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu Medical Dren, wykonanych 
z lateksu dł. ramion 8cm/76cm ? 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie Nr 48 - dotyczy pakietu nr 4, poz. 9 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z numerycznym oznaczeniem rozmiaru 
na samym cewniku ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga.  
Pytanie Nr 49 - dotyczy pakietu nr 5, poz. 1-3  
Prosimy Zmawiającego o uzasadnienie wymogu oznaczania balonika kontrolnego nr serii 
oraz wyjaśnienie faktu iż dla poz. 5 takiego wymogu już nie postawiono.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zaoferowanie wyrobu bez podania numeru 
serii na baloniku kontrolnym, przy zachowaniu pozos tałych parametrów SIWZ. 
Pytanie Nr 49 - Pakiet nr 3 - poz. 2.  
1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 do odrębnego pakietu w celu złożenia 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządy z drenem 215 cm. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 50 - Pakiet 3 poz. 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu o przepływie 445ml/min. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie Nr 51 - Pakiet 3 poz. 6  
1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fabrycznie nadrukowanej na informacji 
o braku  lateksu i PCV umieszczonej na opakowaniu jednostkowym. Na opakowaniach 
jednostkowych wyżej wymienionych produktów nie ma oznaczenia graficznego (piktogramu) 
informującego o braku zawartości PCV, lateksu oraz DEHP. Wynika  to ze zmiany sposobu 
oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego w oparciu o międzynarodową normę 
EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polska norma to 
norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów 
medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku 
zawartości tych substancji, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli widocznej w USG, bez widocznych 
pasków RTG. Pragniemy nadmienić, że  diagnozowanie obecności ciał obcych w naczyniach 
krwionośnych za pomocą aparatu ultrasonograficznego jest równie skuteczne jak przy użyciu 
aparatu RTG, a jednocześnie  mniej  szkodliwe dla osoby wykonującej badania, a przede  
wszystkim dla małych pacjentów. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 52 - Pakiet 3 poz. 7  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fabrycznie nadrukowanej na informacji  
o braku lateksu i  PCV umieszczonej na opakowaniu jednostkowym. 
Na opakowaniach jednostkowych wyżej wymienionych produktów nie ma oznaczenia 
graficznego (piktogramu) informującego o braku zawartości PCV, lateksu oraz DEHP. 
Wynika  to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego  
w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of 
medical devices - polska norma to norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do 



stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma 
już obowiązku oznaczania braku zawartości tych substancji, zobowiązany jest natomiast do 
oznaczenia ich zawartości. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie Nr 53 - Pakiet 3 poz. 10  
1. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej renomowanej firmy Becton Dickinson,  
z samodomykającym się korkiem portu bocznego jak kaniula w pozycji 7,ostrze igły 
zakończone  systemem kapilarnym chroniącym użytkownika przed zakłuciem po wyjęciu igły 
z  kaniuli, bez możliwości przyszycia do skóry (z uwagi na czas stosowania kaniuli, kaniule 
zabezpiecza się i „przytwierdza” odpowiednim opatrunkiem), spełniającej pozostałe  
parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż 
2. Czy Zamawiający oczekuje kaniuli chroniącej nie tylko przed zakłuciem, ale i przed 
zachlapaniem, zgodnie z Rozporządzeniem z czerwca 2013?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 54 - Pakiet 6 poz. 1  
1.Czy zamawiający oczekuje rękawic z podaną na opakowaniu wewnętrznym informacją  
w języku polskim dotyczącą postępowania z pudrem? 
Odpowied ź: Nie, ale Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
2. Czy rękawica ma posiadać badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący nie wymaga.  
Pytanie Nr 55 - Pakiet 6 poz. 2  
1. Czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o  strukturze sieci, 
anatomicznych, z poszerzoną częścią grzbietową dłoni ?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
2. Czy zamawiający oczekuje rękawic trójwarstwowych,  z wewnętrzną warstwą 100% 
nitryl?. 
Odpowied ź: Nie.  
3. Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 50 ug/g. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie Nr 56 - Pakiet 6 poz. 3  
1. Prosimy o dopuszczenie rękawic z siłą na rozerwanie min. 12 N. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
2. Czy zamawiający oczekuje rękawic poliizoprenowych z wewnętrzną warstwą polimerową 
o strukturze sieci?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 57 - Pakiet 7 Poz. 1  
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do nadłonowego drenażu pęcherzamoczowego  
z cewnikiem z poliuretanu dł. 55cm, rozrywalną kaniulą oraz workiem na mocz . Rozmiary 
10F, 12F , 14F ?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Poz. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów zawierające: cewnik  
z poliuretanu, prowadnica stalowa, pokryta PTFE, popychacz? W Rozmiarach: 4,8,  6F,  7F  
dł. 26cm i 28cm ?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Poz. 6 i 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze 3-8CH. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Poz. 9 
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów obie końcówki otwarte, 
cewnik z poliuretanu z hydrożelem, radiocieniujący na całej długości,z systemem rozłączania 
popychacza po wyciągnięciu prowadnicy w rozmiarze 4,8F dł. 26cm ?   



Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Poz.13 
Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do przezskórnej nefrostomii firmy Teleflex Medical 
metodą zawierający 2-częściową igłę punkcyjną 17,5 GA dł. 20 cm.(dla rozmiaru 8, 10 CH)  
i 19,5 dł. 12cm (dla Ch 6), cewnik poliuretanowy typu Pigtail dł. ok. 30 cm, prowadnik 
Lunderquista 80cm, bez strzykawki i skalpela. Rozmiary 6F, 8F 10F?. 
Odpowied ź:  Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Poz. 16 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pojedynczo zagiętych w rozmiarach 4,8;  
6; 7CH, dł. 90 cm i min. 5 otworami, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytania do SIWZ i do umowy  
Pytanie Nr 58 
1.Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert 
częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania 
z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?  
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem 
przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów  
z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie  
w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy 
zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna 
ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący przewiduje podpisanie umowy na jeden lub kilka p akietów  
z wybranym Wykonawc ą. 
2. Czy Zamawiający przewiduje – w celu zapewnienia zachowania parametrów wyrobu 
medycznego zgodnie z przewidzianymi dla niego wymaganiami zasadniczymi – zamawianie 
poszczególnych partii wyrobu medycznego jedynie w ilościach odpowiadających sposobowi 
jego opakowania (jednostkowego lub handlowego) przez wytwórcę, które zostało przez 
niego ustalone i jest stosowane w obrocie hurtowym do czasu jego ostatecznego 
wykorzystania przez podmioty występujące w obrocie tymi wyrobami?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w razie wątpliwości Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia próbek celem weryfikacji zgodności 
oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia? 
Odpowied ź: Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III ust 7.  
 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku 
zmiany stawki VAT bez konieczności zawierania aneksu. Nowa stawka Vat obowiązywałaby 
wraz z dniem, z którym weszłaby w życie nowa stawka VAT. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

    Podpisał:  
   Dyrektor   
  Wojciech Konieczny  


