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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 2       DO     SIWZ 
 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanym zapytaniem do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), niniejszym wyjaśnia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr P/4/2019 pn.: „Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego”. 
 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z podwójną skalą pomiarową? 
Ad.1 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki bez ftalanów z informacją o ich braku na opakowaniu 
jednostkowym? 
Ad.2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 

Pytanie nr 3 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości ftalanów – informacja na opakowaniu 
jednostkowym? 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek posiadających tłok w kontrastującym kolorze – nie 
mlecznym?  
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek z kolorystycznym zróżnicowaniem wielkości? 
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
 
 

 

 



Pytanie nr 6 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2-5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową: 
10ml z rozszerzeniem do 12ml, 
2ml z rozszerzeniem do 3ml, 
20ml z rozszerzeniem do 24 ml, 
5ml z rozszerzeniem do 6 ml? 
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2-5 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z 
przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku 
pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego wysokości co negatywnie wpływa na stabilność 
strzykawki podczas pracy 
Ad. 7 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 8 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 20G, której przepływ mieści się w przedziale 56-60ml/min.- tak 
jak w pozycji 21? 
Ad. 8 Tak 

 
Pytanie nr 9 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 24 
Czy zamawiający wymaga przyrządu pakowanego razem z workiem umożliwiającym zabezpieczenie  podawanego leku 
światłoczułego?  
Ad 9 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 10 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 24-25 
Czy zamawiający wymaga przyrządu z miejscem na schowanie igły biorczej po użyciu?  
Ad. 10  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 11 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 24-26 
Czy zamawiający wymaga przyrządu z nazwą producenta na przyrządzie celem łatwej identyfikacji? 
Ad. 11 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 12 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 25 
Czy Zamawiający wymaga przyrządu o długości minimum 65 mm w części przeźroczystej, reszta parametrów zgodna z 
SIWZ? 
Ad. 12 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie nr 13 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 24-25 
Czy zamawiający wymaga przyrządów posiadających dodatkowo opaski/gumki  stabilizujące dren wewnątrz 
opakowania? 
Ad. 13 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 24-26 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia-papier? 
Ad. 14 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 



Pytanie nr 15 
Dotyczy pakietu 4 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowy  w rozmiarze CH 10 o długości 40cm? 
Ad. 15 Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 16 
Dotyczy pakietu 5 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy podstawy   11cm? 
Ad. 16 Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 17 
Dotyczy załącznika nr 1A do SIWZ – Pakiet 20, poz. 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 1 dopuści zestaw składający się z jednorazowego wkładu do kontrastu o poj. 150 
ml oraz z łącza szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem 
MEDRAD Mark V ProVis, posiadający poświadczenie kompatybilności producenta wkładów? 
Ad. 17 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ poprzez wykreślenie pakietu nr 20 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy załącznika nr 1A do SIWZ – Pakiet 20, poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 2 dopuści jednorazowe przewody przedłużające wysokociśnieniowe do strzykawki 
automatycznej MEDRAD Mark ProVis o długości 150 cm i wytrzymałości 375 PSI? 
Ad. 18 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ poprzez wykreślenie pakietu nr 20 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy § 3 pkt. 11 wzoru umowy  (załącznik nr 2 do SIWZ) i pkt 10 (załącznik nr 2.1. do SIWZ) 
Czy Zamawiający dopuszcza elektroniczną wersję faktury zapisaną w pliku PDF? 
Ad. 19 Nie 
 
Pytanie nr 20  
Dotyczy § 6 wzoru umowy (załącznik nr 2 i 2.1. do SIWZ)  
Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące: 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a)  5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b)  0,1% ceny niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

zamówionego asortymentu cząstkowego  licząc od dnia następnego po dniu,  
w którym dostawa miała nastąpić, 

c)  0,1% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
wymiany towaru na pełnowartościowy licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru 
miała nastąpić 

Ad. 20 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A do SIWZ 
Pakiet numer 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do odrębnego pakietu? 
pozycji numer 1  - Opaska uciskowa automat, z rozpinanym plastikowym zapięciem, z możliwością uwolnienia zacisku 
natychmiastowo lub powolnie, z stabilną i bezpieczną blokadą. 
Obecny zapis w naszej ocenie ogranicza możliwość przystąpienia do procedury przetargowej małych przedsiębiorstw. 
Ad. 21 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 22 
Pakiet 8, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley z balonem 5-10ml, reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Ad. 22 Tak 

 
 



Pytanie nr 23 
Pakiet 8, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, 
wyposażony  w samouszczelniający się port do pobierania próbek moczu, z zastawką antyrefluksyjną, filtrem 
odpowietrzającym, z dokładna podziałką co 25 ml od 25 ml do 100 ml, co 100 ml od 100 ml do 2000 ml, ze zintegrowanym 
wieszakiem do okrągłych i kwadratowych ram, wyposażony w antyzagięciowy dren łączący o dł. 120 cm, z klemą 
zaciskową,  z kranikiem spustowym Free Flow, tylna ściana worka biała, sterylny, op. folia-papier. 
Ad. 23 Tak 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy Zamawiającego o precyzowanie, czy port do pobierania próbek ma być obły bez ostrych krawędzi i rowków? 
Ad. 24 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do dobowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą 
podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą? Konstrukcja kranika pozwala na 
całkowite wyschnięcie kranika, co ogranicza ryzyko namnażania się drobnoustrojów. 
Ad. 25 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby worki posiadał przezroczyste okienko podglądu w 
łączniku do cewnika foleya służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu? 
Ad. 26 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
Pytanie nr 27 
Pakiet 14, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z 
PCV bez zawartości DEHP, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany 
pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: 
noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 
8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem 
pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. 
Ad. 27 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 28 
Pakiet 15, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie 
szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony 
śluzowe  akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 
Ad. 28 Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy 
nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i 
zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z 
rekomendacją EU. 
Ad. 29 Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 30 

Pakiet 17, poz. 1, 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek jednorazowych do laryngoskopu wykonanych z PCV niezawierającego 
ftalanów? 
Ad. 30 Zgodnie z SIWZ 

 



 

Pytanie nr 31 

Pakiet 17, poz. 4 
Czy zamawiający dopuszcza prowadnice do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta 
przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP o średnicy 2,0 i długości 
305mm? 

    Ad. 31 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 32 
Pakiet 14 
Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 6,5,4,3,2 z zachowaniem pozostałych parametrów Siwz? 
 Ad. 32 Tak 
 
Pytanie nr 33 
Pakiet nr 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze 10 o długości 40cm (pozostałe rozmiary zgodne), 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad. 33 Nie 
 

Pytanie nr 34 
Pakiet nr 4, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zatyczkę sterylną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad. 34 Tak 
 
Pytanie nr 35 
Pakiet nr 4, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową bez zatyczki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Ad. 35 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 36 
Pakiet nr 4, pozycja 6-7 
Czy Zamawiający dopuści standardowe jałowe maski tlenowe z drenem? 
Ad. 36 Tak 
 
Pytanie nr 37 
Pakiet nr 4, pozycja 6-7 
Czy Zamawiający dopuści jałowe maski tlenowe z nebulizatorem i drenem? 
Ad. 37 Tak 
 
Pytanie nr 38 
Pakiet nr 4, pozycja 8 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu? 
Ad. 38 Nie 
 
Pytanie nr 39 
Pakiet nr 8, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad. 39 Tak 
 
Pytanie nr 40 
Pakiet nr 8, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley w rozmiarze CH 10, pojemność balona 3-5 ml, CH 8, pojemność balonu 3 ml, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Ad. 40 Tak 
 
 
 



Pytanie nr 41 
Pakiet nr 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści łącznik typu „martwa przestrzeń” o uniwersalnym połączeniu: 22M/15F - 15M, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 
Ad. 41 Tak 
 
Pytanie nr 42 
Pakiet nr 13, pozycja 1-14 
Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad. 42 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 43 
Pakiet nr 14, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, jednorazowe wykonane z medycznego PCV bez ftalanów, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad. 43 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 44 
Pakiet nr 15, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? 
Ad. 44 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 45 
Pakiet nr 16, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści: 
Stabilizatory: 
• Skład zestawu: 2 podkładki  i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm 
• Podkładki posiadają warstwę rzepu na stronie wierzchniej 
• Pasek jest wykonany z włókniny, którą należy przymocować do warstwy rzepa , którym pokryte są 
            podkładki 
• W środkowej części paska jest przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki medycznej? 
Ad. 45 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 46 
Pakiet nr 16, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści: 
Stabilizatory: 
• Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren 
• Część mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami 
• Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy 
            przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej? 
Ad. 46 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 47 
Pakiet nr 21, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk posiadające miękkie i delikatne włosie wykonane z 
medycznego polietylenu, miękkiej gąbki poliuretanowej, wymiary całej szczotki: 90x45x39, wymiary gąbki: 90x43x25, wymiary 
szczeciny: 78x4, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Ad. 47 Tak 
 
Pytanie nr 48 
Pakiet nr 21, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 6 pełnych opakowań? 
Ad. 48 Tak 
 
 
 



Pytanie nr 49 
Pakiet nr 21, pozycja 3-4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Ad. 49 Tak 
 
Pytanie nr 50 
Pakiet nr 22, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2 w kolorze zielonym? 
Ad. 50 Nie 
 
Pytanie nr 51 
Pakiet nr 22, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim –nieprześwitująca, wkładaną przez głowę, troki w przedniej części 
Ad. 51 Tak 
 

 
Pytanie nr 52 
Pakiet nr 22, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy 65cm bądź 80cm? 
Ad. 52 Nie 
 
Pytanie nr 53 
Pakiet nr 22, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm,  rozmiar wkładu chłonnego 208 cm x 50 cm (±2,5 cm), absorpcja 
3850ml? 
Ad. 53 Tak 
 
Pytanie nr 54 
Pakiet nr 22, poz. 5 
Czy Zamawiający ma na myśli podkład niesterylny? 
Ad. 54 Tak 
 
Pytanie nr 55 
Pakiet nr 22, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do angiografii o minimalny składzie: 
Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona 
we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: 
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z 
transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety 
• 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm 
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
• 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, 
wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL. 
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm. 
Ad. 55 Nie, zgodnie z SIWZ 



 
Pytanie nr 56 
Pakiet nr 22, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 
i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. 
Ad. 56 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 57 
Pakiet nr 22, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z dodatkowym wewnętrznym, nieprzemakalnym wzmocnieniem w okolicy przedramion, klatki 
piersiowej, brzucha? 
Ad. 57 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 58 
Pakiet nr 22, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 10g/m2? 
Ad. 58 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 59 
Pakiet nr 23, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe 1ml/40 j.m w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm), skala 1 
I.U.=0,025ml w kolorze czarnym, w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 21 pełnych opakowań? 
 Ad. 59 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 60 
Pakiet 24 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony nieposiadającej taśm mocujących , szerokość 15 cm, długość 244 cm. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Ad. 60 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 61 
Dotyczy pakietu 1 pozycja 20-21 
Czy  Zamawiający dopuści kaniule  w jednej długości?   
Ad. 61 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 62 
Dotyczy pakietu 1 poz. 20  
Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu FEP o poniższych parametrach? Pozostałe warunki bez 
zmian.  
Ad. 62 Zgodnie z SIWZ 
 

 Cewnik   

Rozmiar 
Gauge 

Kolor  Rozmiar  
(mm.) 

Długość 
(mm.) 

Przepływ 
(ml./min.) 

 

 
16 Zielona 1.8 45 200   

17 Biała 1.5 45 140   

18 Zielona 1.3 45 90   

20 Różowa 1.1 33 61   

22 Niebieska 0.9 25 36   

24 Żółta 0.7 19 15   

 
 
 



Pytanie nr 63 
Dotyczy pakietu 1 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarach i  parametrach  niżej przedstawionych? Pozostałe warunki bez 
zmian.  

Ad. 63 Zgodnie z SIWZ 

 Cewnik 

Rozmiar 
Gauge 

Kolor Rozmiar  
(mm.) 

Długość 
(mm.) 

Przepływ 
(ml./min.) 

14 Orange 2.1 45 300 

16 Grey 1.8 45 200 

18 Green 1.3 45 90 

20 Pink 1.1 33 61 

22 Blue 0.9 25 36 

24 Yellow 0.7 19 15 

 
Pytanie 64 
Dotyczy pakietu 1 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych(punkcej):22G x 3 (0,7x75mm), 22G(0,7x127mm)?   
Ad. 64 Tak 
 
Pytanie 65 
Zadanie nr 13, pozycja 1-14–  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rurka „silikonowana” ?  
Ad. 65 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 66 
Zadanie nr 13, pozycja 24 – Czy Zmawiający dopuści nawilżacz z wyjściem do odsysania jako standard – bez klapki 
zakrywającej, a z zastawką? Reszta parametrów zgodna z SIWZ  
Ad. 66 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 67 
Zadanie nr 14, pozycja 1 – Czy Zmawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV bez ftalanów? Reszta parametrów 
zgodna z SIWZ  
Ad. 67 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 68 
Zadanie nr 17, pozycja 3 – Czy Zmawiający dopuści prowadnicę Bougie skalowaną co 5cm? Reszta parametrów zgodna z 
SIWZ  
Ad. 68 Tak 
 
Pytanie 69 
Dotyczy zał. nr 2: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Ad.69 Nie 

 

Pytanie 70 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 6 ust. 1: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 



a) 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, 

 
b) 0,49% ceny brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów za każdy dzień opóźnienia w 

dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów 

 
c) 0,49% kwoty brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany towaru na pełnowartościowy 

licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała nastąpić, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto niedostarczonego zamówienia cząstkowego 
Ad. 70 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 71 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust.4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Ad. 71 Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 72 

Dotyczy zał. nr 2.1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy 
w załączeniu?  
Ad. 72 Nie 

 

Pytanie 73 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym 
terminem ważności? (dot. § 7 ust. 8) 
Ad. 73 Zamawiający wyraża  zgodę na wprowadzenie zapisu w § 7 umowy depozytowej – Załącznik nr 2.1 do SIWZ       

“ Zamawiający zobowiązuje się zużywać złożone w depozycie przedmioty według daty ważności począwszy od 

przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju. 
 

Pytanie 74 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Ad. 74 Nie, zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 75 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 6 ust. 1: 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a)  10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b)  0,49% ceny brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów za każdy dzień 
opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa 
miała nastąpić, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  

produktów 

c)  0,49% kwoty brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany towaru na 
pełnowartościowy licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała nastąpić, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego zamówienia cząstkowego 

Ad. 75 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
 
 



Pytanie 75 
Czy Zamawiający  w Pakiecie 1 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę igły w jednej długości, w rozmiarze 22Gx3 (0,7x75mm), w ilości 
1700 sztuk? 
Ad. 75 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 76 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 21 wyrazi zgodę na wycenę kaniuli w dwóch długościach 18G (1,3x45mm i 1,3x32mm) 
oraz 20G (1,1x32mm i 1,1x25mm) natomiast pozostałe rozmiary dostępne w jednej długości? 
Ad. 76 Tak, dopuszcza 
 
Pytanie 77 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę igły w jednej długości, w rozmiarze 22Gx3/2 (0,7x90mm), w 
ilości 1700 sztuk? 
Ad. 77 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 78 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę igieł  w rozmiarze 22Gx3/2 0,7x90mm oraz 22G 0,7x130mm? 
Ad. Tak, dopuszcza 
 
Pytanie 79 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę igieł  w rozmiarze 22Gx3 0,7x75mm oraz 22G 0,7x130mm? 
Ad. 79 Tak, dopuszcza 
 
Pytanie 80 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 20 wyrazi zgodę na wycenę kaniuli wykonanej z FEP, w dwóch długościach dla rozmiaru 
18G (1,3x45mm i 1,3x32mm) oraz 20G (1,1x32mm i 1,1x25mm) natomiast pozostałe rozmiary dostępne w jednej długości? 
Ad. 80 Tak, dopuszcza 
 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 19 do osobnego pakietu? 
Ad. 81 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
 
 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A do SIWZ poprzez wykreślenie pakietu nr 20. 
 

 
Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale nr III pkt. 1 i 2 jak niżej: 

1. Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-
cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ z podziałem na 33 pakiety.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 33 części/pakiety. 
Zamawiający nie ogranicza liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający dokonuje również modyfikacji zapisu SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert bez zmiany 
godzin jak niżej  : 
 
Termin składania ofert w postępowaniu po modyfikacji:  
05.03.2019 r.   
 
Termin otwarcia ofert w postępowaniu po modyfikacji: 
05.03.2019 r.   
 
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Rozdział X pkt 12 SIWZ otrzymuje brzmienie 12. Ofertę 
należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i oznaczyć w 
następujący sposób : 



 
 
 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowa 4 

45-221 Opole 
z dopiskiem: Oferta na: P/4/2019 „Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego” 

 
Nie otwierać przed dniem 05.03.2019r., godz. 10.00 

 
Modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 

Dyrektor 
     /Krzysztof Nazimek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 
1. BIP 
2. a/a 


