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Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych 
materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły poniższe zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy: zadania nr 12 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 jednorazowego pistoletu do biopsji 
gruboigłowej działającej jako automat i półautomat. Igła wyposażona jest w dwa niezależne 
przyciski spustowe z przodu i z tyłu aparatu. Aparat posiada możliwość uwolnienia pełnego 
automatu albo półautomatu. Długość bioptatu 20 mm, długość strzału 22 mm, skalowanie co 
centymetr, dobra widoczność w USG. Rozmiary  18G, dł. 10, 16, 20, 25 cm   

                    16G, dł. 10, 16, 20 cm                  
                    14G, dł. 10, 12, 16, 20 cm.  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający unieważnia zadanie. 
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: zadania nr 7  
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o zakresie 
objętości oddechowej 150 – 1200 ml, masa 28g, objętość wewnętrzna 51 ml, przebadany pod 
kątem skuteczności przeciwko wirusom Hepatitis C, HIV-1 i Mycobacterium tuberculosis, 
skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,9998 %, skuteczność filtracyjna względem 
Wirusów > 99,999 %, wydajność nawilżania 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności            
6 mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min, złącza 22M/15F             
i 22F/15M?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: zadania nr 4, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała 
informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie                          
w zależności od rozmiaru strzykawki?  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy: zadania nr 4, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzenie skali do: 
2ml – skala do 3ml 
5ml – skala do 6ml 
10ml – skala do 12ml 
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20ml – skala do 24ml 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 5 
Dotyczy: zadania nr 4, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, 
transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, 
sterylną, opakowanie folia-papier? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy: zadania nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną bezpieczną wykonaną z FEP, z 2 paskami 
kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, z filtrem hydrofobowym, ze skrzydełkami,  
posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po 
wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO?  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 7 
Dotyczy: zadania nr 6, poz. 2-5 
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule z portem i skrzydełkami j.u. Igła wykonana ze 
stali nierdzewnej, cewnik wykonany z poliuretanu PUR, zabezpieczenie igły metalowo-
plastikowe, wyposażona w skrzydełka, z portem bocznym, z 2 kontrastującymi liniami RTG, 
zastawka antyzwrotna, jałowa? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 8 
Dotyczy: zadania nr 6, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści bezigłową zastawkę do aspiracji i infuzji, czas stosowania do 7 dni 
lub 720 aspiracji. Posiadająca małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 
ml/min. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia 
odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie 
magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, 
cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy: zadania nr 8 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: przedłożenia kart produktowych/kart 
technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz 
innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? 
Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów 
składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, 
zbadany według standardów normy ISO 11948-1. 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 

 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy: zadania nr 8, poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8, pozycje: 1, 2, 3): 
pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS, lub inny), który 
umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć 
z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne 
charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom 
maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż 
ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga.  
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PYTANIE NR 11 
Dotyczy: zadania 8, poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek pakowanych a’30 
sztuk? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy: zadania nr 8, poz. 4,5 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: majtek chłonnych o chłonności co 
najmniej 1010g (chłonność wg normy ISO 11948-1)? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy: zadania nr 8, poz. 4,5 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: majtki chłonne pakowane a’18 sztuk,                              
z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 
ODPOWIEDŹ – Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy: zadania nr 8, poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: podkładów chłonnych 60x90cm,                   
z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g? Mamy 
informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są 
rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące 
produkty o najwyższych standardach - obniżony poziom chłonności. Posiadamy również 
informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w 
żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu 
chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne 
zabezpieczenie chorego. 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 15 
Dotyczy: zadania nr 8, poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający określając w przedmiocie zamówienia cytuje: „z pasem zapewniającym 
dopasowanie do ciała - elastyczne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie                    
i odpinanie” ma na myśli elastyczne pasy mocujące, które posiadają przylepcorzepy 
wielokrotnego użytku, które można wielokrotnie odpinać i zapinać? 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy: SIWZ 
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym 
Zamawiający wymaga, aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie 
posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności 
do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 
5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu 
wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych 
produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników 
zewnętrznych.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
 
 
 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 4 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 17 
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 – Zamawiający wymaga. 

 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy: SIWZ 
Czy Zamawiający oczekuje, 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 – Zamawiający oczekuje. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy: zadania nr 7 
Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczno-mechaniczny,                         
z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, wymiennik wykonany z celulozy, wydajność 
bakteryjna i wirusowa 99,999%, przestrzeń martwa 40 ml, masa 29 g, port do kapnografii, 
złącza 22M/15F22F/15M, nawilżanie przy VT500 32 mg/l H2O, opór przepływu 1,0 hPa przy 
30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, sterylny, opakowanie papier-folia? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
  
PYTANIE NR 20 
Dotyczy: zadania nr 11  
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości ok. 180 cm?  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
  
PYTANIE NR 21 
Dotyczy: zadania nr 15  
Czy Zamawiający dopuści łącznik wykonany z PE?  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 22 
Dotyczy: zadania nr 2  
Ze względu na różne ilości igieł (o dł. 90mm) w opakowaniach zbiorczym różnych 
producentów (np. op. - 20szt.) prosimy Zamawiającego o zmianę jednostki miary na sztuki lub 
o dopuszczenie zmiany ilości opakowań (w przypadku opakowań zbiorczych wynoszących 
20szt. igieł) z 100 op. na 50 op. Pozostałe parametry bez zmian.  
Zgoda na naszą prośbę pozwoli na przystąpienie do zadania nr 2 szerszemu gronu oferentów 
ubiegających się o zamówienie publiczne, a Zamawiającemu uzyskania produktu o wysokiej 
jakości oraz najbardziej korzystnej cenowo oferty.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy: załącznika nr 3 do SIWZ, zadanie nr 12, punkt 1 tabeli 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej 
wyposażony w igłę skalowaną co centymetr o wymiarach 18G i długości 10 cm, 15 cm, 20 cm, 
25 cm lub 30 cm; 16G i długości 10 cm, 15 cm lub 20 cm; 14G i długości 10 cm, 15 cm lub 20 
cm z echogeniczną końcówką. Igła osadzona na  wyprofilowanej rękojeści, umożliwiającej  
naciągnięcie igły oraz uruchomienie spustu jedną ręką. Rękojeść o rozmiarach: długość 14 
cm, szerokość 4,5 cm. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych 
równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu. Pistolet wyposażony                      
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w dwa spusty wyzwalające: jeden znajdujący się z tyłu pistoletu, drugi  na prawym boku                 
w górnej części urządzenia, pod kciukiem. Długość wystrzału 22 mm, długość wycinka 17 mm. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający unieważnia zadanie. 
 
PYTANIE NR 24 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 6 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów przedmiotowego ust. o następującą 

treść: 

„…Towary te powinny mieć datę ważności nie krótszą niż 70% 50% okresu przydatności dla 

danego towaru”.  

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 25 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 6 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów przedmiotowego ust. o następującą 

treść: 

„ Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny                        
z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji pisemnie 
poinformować Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 3 dni roboczych 
od daty jej otrzymania rozpatrzenia.  
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 26 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 7 ust. 1.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio: 

a) z 0,5% na 0,2%  

b) z 0,5% na 0,2% 

c) z 0,5% na 0,2% 

d) z 0,5% na 0,2% 

e) z 0,5% na 0,2% 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ i załącznikami. 

 
PYTANIE NR 27 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 7 ust. 1.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 20% na 10%? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ i załącznikami. 

 
PYTANIE NR 28 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 7 ust. 1.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 5% na 2,5%? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ i załącznikami. 

 
PYTANIE NR 29 

Dotyczy: zapisów projektu umowy, § 7 ust. 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu zapłaty ewentualnych kar 

umownych z 10 dnia na 14 dni.  

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 30 
Dotyczy: zadania nr 14                                                                                                             
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Nakłuwacze z ostrzem typu igła o rozmiarze 
21G i głębokości nakłucia 1,8mm?  
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ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE NR 31 
Dotyczy: zadania nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły typu motylek w standardowym rozmiarze 
0,5x19 w opakowaniu po 50 szt? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 32 
Dotyczy: zadania nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 2 cz. luer o pojemności  2, 5,10 i 20 ml 
z rozszerzoną skalą? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 33 
Dotyczy: zadania nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 3 cz luer lock o pojemności 2, 5, 10 i 20 
ml  z rozszerzoną  skalą? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 34 
Dotyczy: zadania nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  strzykawkę 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 35 
Dotyczy: zadania nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne  z 6 paskami kontrastującymi , 
z samodomykającym się korkiem i portem górnym umiejscowionym nad skrzydełkami? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 36 
Dotyczy: zadania nr 5 
Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania bezigła zastawkę do aspiracji z przezroczystą 
membraną w opakowaniach po 250 szt? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

PYTANIE NR 37 

Dotyczy: zadania nr 15, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22M/15F-22F? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 38 

Dotyczy: zadania nr 15, poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, lub sprostowanie, że Zamawiający wymaga 100 opakowań po 250 

szt., tj. 25.000 szt. łączników? 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza. 

 

PYTANIE NR 39 

Dotyczy: zadania nr 15, poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, lub sprostowanie, że Zamawiający wymaga w powyższym zakresie 

dwóch rodzajów łączników, tj. rozciągliwego i nierozciągliwego (gładkiego w środku)? 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga. 
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PYTANIE NR 40 

Dotyczy: zadania nr 2   

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 w punktach 1,2,4,6 igły do znieczuleń 

podpajęczynówkowych typu Pencil Point odpowiednio 24 G 89 mm, 25 G 89 mm, 26 G 89 

mm, 27 G 89 mm? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ i załącznikami. 

 

PYTANIE NR 41  

Dotyczy: zadania nr 1, poz. 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm krótko ściętej. 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 42 

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 1-3 

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały /mleczny? 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wymaga. 

 

PYTANIE NR 43 

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 1-3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  dwuczęściowych strzykawek luer – slip w rozmiarze 

2/3ml, 5/6ml, 10/12ml, 20/24 ml. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 44 

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 3-5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzyczęściowych strzykawek luer – lock w rozmiarze 

2/2,5ml, 5/6ml, 10/12ml, 20/22 ml. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 45 

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  dwuczęściowych strzykawek luer – slip w rozmiarze 

20/24 ml w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-

cenowym. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 46  

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  trzyczęściowych strzykawek luer – lock w rozmiarze 

20/22 ml w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-

cenowym. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 47 

Dotyczy: zadania nr 4, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  strzykawki do pomp w rozmiarze 50/60 ml. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 8 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 48 

Dotyczy: zadania nr 6, poz. 1-5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z dwoma paskami kontrastującymi w 
promieniach RTG, port górny umiejscowiony w osi skrzydełek. 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 49 
Dotyczy: zadania nr 6, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej zastawki o przepływie 312 ml/min z 

przezroczysta membraną. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 50 
Dotyczy: zadania nr 6, poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniuli w opakowaniu 100 

szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. 

ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 51 
Dotyczy: zadania nr 12 
Czy w zadaniu nr 12 Zamawiający dopuści pistolety w pełni automatyczne do biopsji o 
następujących parametrach : 
- Obsługiwany jedna ręką. 
- Bezpiecznik aktywowany automatycznie. 
- Podwójny spust dostępny w pozycjach proksymalnej i dystalnej. 
- Echomarkery ułatwiające pozycjonowanie pod kontrola USG. 
- Skala centymetrowa z opcjonalnym ruchomym ogranicznikiem 
- umożliwia pobranie materiału o dł. 20 i 10 mm do wyboru przez użytkownika. 
Dostępny w rozmiarach G 14/16/18/20/21 i w długościach 
80mm,100mm,120mm,160mm,180mm,200mm,250mm,300mm dla każdej grubości. 
 

 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający unieważnił zadanie. 
 
PYTANIE NR 52 
Dotyczy: zapisów SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących 
nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - 
„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz                     
z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 
wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                            
w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 
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jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.” 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 53 
Dotyczy: zadania nr 11 

Prosimy o dopuszczenie układu jednoramiennego do respiratora Trilogy z rurą o średnicy 

22mm i długości 1,8 m, wykonanego z rury karbowanej na zewnątrz i gładkiej wewnątrz, 

wyposażonego w linię monitorowania ciśnienia oraz zastawkę wydechową, z rury wykonanej z 

PCV wolnego od lateksu i DEHP (szkodliwej frakcji ftalanów), bezlateksowego, z filtrem 

antybakteryjnym pakowanym osobno, mikrobiologicznie czysty. 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ oraz załącznikami. 

 

PYTANIE NR 54 
Dotyczy: zadania nr 15 
Prosimy o dopuszczenie łączników wykonanych z polipropylenu z polietylenowymi 
końcówkami, mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ, opakowanie 
zbiorcze 75 sztuk. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 55 

Dotyczy: zadania nr 14 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 25G i głębokości wkłucia 1,5mm, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  

 

PYTANIE NR 56 

Dotyczy: zadania nr 14 

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 30G i głębokości wkłucia 1,2mm, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ? 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE NR 57 

Dotyczy: zadania nr 14  

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G i głębokości wkłucia 1,8mm, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ? 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 58 

Dotyczy: Wzoru umowy  

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / działu 

zajmujących się zamówieniami, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ułatwi 

to ewentualny kontakt. 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający uzupełni adresy mailowe w momencie zawarcia umowy. 

 

PYTANIE NR 59  

Dotyczy: wzoru umowy  

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 

Siła Wyższa 
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1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako 
Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony 
nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia 
obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 
administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi 
drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie 
ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca 
okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy 
w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków 
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, 
Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na 
żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo 
wykonanych usług.  

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy 
chyba, że Strony postanowiły inaczej. 

ODPOWIEDŹ – Zgodnie z projektem umowy. 

 
PYTANIE NR 60 
Dotyczy: zadania nr 7, poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, jako równoważny filtr o lepszych 
parametrach: 
 
Sterylny Filtr bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła  
i wilgoci. Wymiennik wykonany z celulozy, Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci jest 
rozwiązaniem nowocześniejszym, pozwalającym na osiągnięcie lepszych parametrów filtra w 
zakresie nawilżania. 
- korzystniejsza, wyższa wydajność bakteryjna 99.9999 %, wydajność wirusowa 99.999 %,  
Skuteczny wobec WZW i HIV, Tbc, 
- korzystniejsza mniejsza przestrzeń martwa 18 ml, 
- masa 29g.  
- Port CO2 Luer - korek bez paska, zakręcany, przez co połączenie jest stabilne nawet przy 
wyższych ciśnieniach. 
- Złącza 22M-15F / 22F-15M.  
- wyższa, korzystniejsza  wydajność nawilżania przy VT500  min, 36,8 mg/l H2O.  
- pozostałe parametry zgodnie z siwz. 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 61  

Dotyczy: zadania nr 2, pozycja od 1 do 6  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych                     

z końcówką Sprotte (o atraumatycznej końcówce w kształcie ostrołuku) minimalizującej ryzyko 

wystąpienia popunkcyjnego bólu głowy, z kolorowym oznaczeniem igły (uchwytu) 

odpowiadającemu rozmiarowi igły, bez kodu kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym?  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE NR 62 

Dotyczy: zadania nr 2, pozycja 4 i 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę igieł w rozmiarze 26G na igly w rozmiarze 25G 

(0,5mm) lub igły 27G (0,4mm). Nasza firma nie posiada w swojej ofercie igieł w rozmiarze 

26G, a jakość stali oraz sposób w jaki igły są wykonywane, gwarantują odpowiednią 

wytrzymałość, nawet w przypadku igieł o mniejszej średnicy. Różnica w średnicy zewnętrznej 

igły pomiędzy igłą 26G a 25 G lub 26G a 27G to zaledwie 0,05mm. Pragniemy również dodać, 

iż igły posiadają ścieśle dopasowane prowadnice do poszczególnych rozmiarów igieł, co 

zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo wykonywanej procedury.  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE NR 63 

Dotyczy: zadania nr 2, pozycja od 1, 2, 4, 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igły do znieczulenia 

podapajęczynówkowego pakowane po 25 szt w opakowaniu zbiorczym?  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE NR 64 

Dotyczy: zadania nr 2, pozycja od 1 do 6  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości szt. w poszczególnych pozycjach?  

ODPOWIEDŹ – Zamawiający składa zapotrzebowanie na 100 opakowań, po 10 sztuk czyli 

1000 sztuk.  

 

PYTANIE NR 65 
Dotyczy: zadania 8, poz.1-3 
Czy Zamawiający dopuści do oceny pieluchy z pasem biodrowym, posiadające dwa 
anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki 
boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu 
wyrobu. Dwa pasy włókninowe w tym jeden z rzepem. Dwa przylepcorzepy. Warstwa 
izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Pieluchy o chłonności odpowiednio: 
poz.1- 2000 g, poz.2- 2200 g, poz.3- 2700g. i obwodzie odpowiednio: poz.1: 70-105 cm, 
poz.2: 80-125 cm, poz.3: 105-155 cm?  
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 66 
Dotyczy: zadania 8, poz.6 
Czy Zamawiający dopuści podkład gdzie warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia 
antypoślizgowa (z nadrukiem). We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa 
celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60x90 
cm opakowanie zbiorcze a’30 szt.? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE NR 67 
Dotyczy: zadania 1 
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,4x19? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  

 
PYTANIE NR 68 
Dotyczy: zadania 1 
Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek w rozmiarze 0,45x19? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
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PYTANIE NR 69  
Dotyczy: zadania 2 
Czy Zamawiający dopuści igły typu Pencil – Point w opakowaniach a’1 szt. z przeliczeniem 
opakowań? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 70  
Dotyczy: zadania 2 
Czy Zamawiający dopuści igły typu Pencil – Point 24Gx90mm bez prowadnicy? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 71 
Dotyczy: zadania 2  
Czy Zamawiający dopuści igły typu Pencil – Point 27Gx120mm? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 72  
Dotyczy: zadania 4 
Pozycja 3, 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a’50 szt.                             
z przeliczeniem opakowań? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 73 
Dotyczy: zadania 4 
Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w miejsce strzykawek 2ml Luer Lock 
strzykawki Luer Lock 3ml? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 74 
Dotyczy: zadania 4 
Pozycja 3-5 Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer Lock 3 częściowe w miejsce 
strzykawek dwuczęściowych? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 75 
Dotyczy: zadania 4 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do cewników 100ml z pojedynczą skalą 
pomiarową? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 76 
Dotyczy: zadania 6 
Pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów z 2 paskami RTG, ze 
standardowym korkiem portu bocznego w rozmiarach od 24G do 14G? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.  
 
PYTANIE NR 77 
Dotyczy: zadania 6 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bezigłową zastawkę do aspiracji z czasem stosowania do 
7 dni lub 350 aktywacji, i przepływie 350ml/min, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 78 
Dotyczy: zadania 9 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m2? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE NR 79 
Dotyczy: zadania 9 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze tylko zielonym? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 80 
Dotyczy: zadanie 9 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze zielonym i białym do wyboru 
Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 81 
Dotyczy: zadania 16 
Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu z miękką końcówką drenu 
wykonaną z silikonu? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 82 
Dotyczy: zapisów SIWZ: 
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki zapisując w Dziale VII pkt. 4:  że wymaga dostarczenia 
próbek najpóźniej dzień przed terminem otwarcia ofert: zgodnie z Ust. PZP (oraz zapisami 
SIWZ)  próbki składa się celem sprawdzenia zgodności produktu z opisem przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający żądając złożenia próbek przed terminem składania ofert działa 
wbrew zasadzie uczciwej konkurencji, ponieważ jest w stanie zweryfikować jaki asortyment 
zostanie zaoferowany przed terminem otwarcia ofert, tym samym może udostępnić owe próbki 
pozostałym wykonawcom chcącym wziąć udział w postępowaniu. Zwracamy się z prośbą, aby 
Zamawiający wyznaczył termin na złożenie próbek na dzień otwarcia ofert.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga złożenia próbek najpóźniej w terminie wyznaczonym 
na złożenie oferty. 
 

PYTANIE NR 83 
Dotyczy: zadania 12 poz.1 
1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje igły Chiba 22G dł. 20cm , bardzo 
dobrze widocznej w USG dzięki kanałowi powietrznemu w mandrynie igły dł. około 6mm                    
w części dystalnej. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający unieważnia zadanie.  
 
PYTANIE NR 84 
Czy zamawiający zgodzi się aby w razie niedostępności towaru zgodnego z umową, czy 
zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamienników o parametrach nie gorszych niż 
zaoferowane w postępowaniu? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ. 

 Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  
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