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Nasz znak:                                                                                                

EZP/220/86/2016/2                                                           Szczecin, dn. 26.01.2017r. 

 
 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/86/2016, pn.: Dostawa wyrobów 

medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawek, igieł, papierów 

rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, 
elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie  

 

 
    Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 oraz 12a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone 

pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Pytania Wykonawców:  

 
ZESTAW 1 

 
Pytanie 1. dot. zadania 5, poz. 1 

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 1 dopuści: zestaw do połączonego znieczulenia 

podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) w składzie:  
igła Pencil Point  27 G x118mm; igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy 18Gx80mm, dodatkowy 

otwór w osi igły Tuohy na jej zgięciu pozwalający na wyprowadzenia końca igły podpajęczynówkowej 
w osi igły Tuohy, cewnik z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, strzykawka LOR 

10ml; filtr ZO? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 2. dot. zadania 5, poz. 2 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 2 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z 

Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością 
wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica 

dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 25Gx145mm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 3. dot. zadania 5, poz. 3 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 3 dopuści: dopuści zestaw do kaniulacji tętnicy barkowej, 

udowej lub promieniowej 18G o długości 15cm zakładany metodą Seldingera.  

W skład zestawu wchodzą: poliuretanowy cewnik 18G o długości 15 cm wyposażony w 
antywłamaniowy kołnierz i skrzydełka umożliwiające przyszycie do skóry, igłę wprowadzającą  o 

średnicy 1,1mm i długości 52mm, prowadnik o średnicy 0,64mm i długości 30cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 4. dot. zadania 5, poz. 4 

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 4 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z igłą 

wprowadzającą, końcówka przezroczysta, mandryn w środku, kolorowe oznaczenie grubości igły, 
ostrze Quinckie w rozmiarze 26 G/90mm. 

Specjalnie zaprojektowana dla szybkiego zauważenia momentu wypływu płynu mózgowo rdzeniowego 
- kodowana barwne oprawki według standartów ISO 

- przezroczysta końcówka 

- ergonomiczny kształt 
- cienkościenna igła 

- łatwe ponowne umieszczenie w przypadku błędnego nakłucia? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 5. dot. zadania 5, poz. 5 

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 5 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z 

Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością 
wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica 

dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 22Gx90mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 6. dot. zadania 5, poz. 6 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 6 dopuści: prowadnicę do igieł podpajęczynówkowych w 

rozmiarze 20Gx38mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 7 dot. zadania 5, poz. 7 

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 7 dopuści: igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z 

Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny uchwyt z doskonałą widocznością 
wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica 

dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarze 25Gx90mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 8. dot. zadania 5, poz. 8 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 8 dopuści:  igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem 

neurostymulatora za szlifem 30º w rozmiarze 20G długość 150mm? Igła izolowana na całej długości. 

Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła 

igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia 

igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed 

podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie 

strzykawki bezpośrednio do igły? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 9. dot. zadania 5, poz. 9 

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 9 dopuści:  igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem 

neurostymulatora za szlifem 30º w rozmiarze 21G długość 100mm? Igła izolowana na całej długości. 

Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe znakowanie dookoła 

igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja kierunku położenia 

igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala na aspirację przed 

podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka umożliwia podłączenie 

strzykawki bezpośrednio do igły? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 10. dot. zadania 5, poz. 9 
Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 9 dopuści:  igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem 

neurostymulatora za szlifem 30º w rozmiarze 20/21G długość 50mm? Igła izolowana na całej 

długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. Centymetrowe 

znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. Identyfikacja 

kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu pozwala 

na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka 

umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 11. dot. zadania 5, poz. 10 

Czy Zamawiający zadaniu 5 pozycji 10 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą 
drobinkami szkła, całkowicie echogeniczną (do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 

cm, odkręcaną przedłużką 50 cm (objętość 1 ml) pozwalającą na podłączenie strzykawki bezpośrednio 
do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm, rozmiarze 22G/50mm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 12. dot. zadania 16, poz. 1 - 7 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycje od 1 do 7 dopuści kaniule w następujących rozmiarach: 
24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 20ml/min (żółta) 

22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 36ml/min (niebieska) 
20G-  Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 60ml/min (różowa) 

18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona) 

17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 140ml/min (biała) 
16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 180ml/min (szara) 

14G-  Ø 1.8 – 2.1 mm, długość 42mm, 240ml/min (pomarańczowa) 
- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką      

   do wstrzyknięć 

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym 
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko      

  strzykawką) 
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi 

- filtr hydrofobowy 
- ścięcie  igły typu BLACK CUT 

- skrzydełko mocujące kaniule 

- koreczek Luer-Lock 
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w  

   materiał 
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego 

- nie zawierają lateksu i PCV? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 13. dot. zadania 16, poz. 8 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 16 pozycja 8 dopuści kaniule w następujących rozmiarach: 

Rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska 
Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa 

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona 

Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 125 ml/min śr (1.2-1.5) biała 
Rozmiar-16G, dł 45 mm, przepływ 180 ml/min śr (1.4-1.7) szara 

Rozmiar-14G, dł 45 mm, przepływ 270 ml/min śr (1.6-2.1) pomarańczowa 
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- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką      

   do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca. 

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym 
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko      

  strzykawką) 
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi 

- filtr hydrofobowy 

- ścięcie  igły typu BLACK CUT 
- skrzydełko mocujące kaniule 

- koreczek Luer-Lock 
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością 

czterem cienkim 
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym 

oznaczeniem według standardów ISO 

- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający 
techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z 

widoczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana 
pojedynczo 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 14. dot. zadania 16, poz. 9 

Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 9 
dopuści koreczki jednorazowe do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem 

zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 15. dot. zadania 16, poz. 10 
Czy Zamawiający w zadaniu 16, pozycja 10 

dopuści koreczki dwustronne (combi) w kolorze czerwonym do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu 
luer– lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka , sterylne 

poj. pakowane, na każdym opakowaniu jednostkowym oznaczenie daty ważności i serii? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 16. dot. zadania 41 

Czy Zamawiający w zadaniu 41 dopuści: zamknięty system bezigłowy posiadający całkowicie 
przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do 

dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu 

strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split 
septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie 

emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada 
przepływ do 600ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć 

( 720 aktywacji ). Pakowany pojedynczo, sterylny? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17. dot. zadania 46 
Czy Zamawiający w zadaniu 46 dopuści: Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90º, 

elastyczne przedłużenie(o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Rozmiary 
igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość 

automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach: 

19G -1.0x25mm  i 20G – 0.9x25mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
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ZESTAW 2  

 
Pytanie 1. dot. Projektu umowy –§1 ust. 5 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 5.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2. dot. Projektu umowy – § 1 ust. 6 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 

Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie 

określić minimalnego zakresu zamówienia. 
 

Pytanie 3. dot. Projektu umowy – § 3 ust. 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części 
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 3 ust. 4 projektu umowy zamiast 

zwrotu „ wartości umowy na dane zadanie” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części 
umowy” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

ZESTAW 3   
 

Pytanie 1. dot. zadania 3, poz. 6 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na 

złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 14 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na 

złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3. dot. zadania 4, poz. 3 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na 

złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4. dot. zadania 16, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie kaniuli bez portu górnego 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami 

zabezpieczona zastawka antyzwrotna pełnioną rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe  zapisy zgodnie z 

SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5. dot. zadania 16, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie kaniuli z portem górnym 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona 

zastawka antyzwrotna pełnioną rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe  zapisy zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 6. dot. zadania 16, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie kaniuli z dziecięcej 24 GA (0,7 x 19 mm) ze skrzydełkami zabezpieczona 

zastawka antyzwrotna pełnioną rolę filtra hydrofobowego wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z 

SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7. dot. zadania 16, poz. 2-7 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego 

(wymagającym dociśnięcia, ale lepiej chroniącym przed samoistnym otwarciem). Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8. dot. zadania 16, poz. 2-7 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w opakowaniu papier klasy medycznej. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9. dot. zadania 16, poz. 2-7 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozmiarach: 

Rozmiar cewnika w mm Rozmiar kaniuli (GAUGE) 

2,20 x 45 14 G 

1,70 x 45 16 G 

1,50 x 45 17 G 

1,20 x 45 

1,20 x  38 

18 G 

1,00 x 32 20 G 

0,80 x 25 22 G 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10. dot. zadania 16, poz. 8 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej, z poliuretanu, wyposażoną w 

plastikowy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawka antyzwrotną, która pełni te sama 

funkcję co filtr hydrofobowy, 4 paski widoczne w RTG, igła z tylnym szlifem ostrza, łagodnie zwężający 

się koniec kaniuli, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym , badania na 

biokompatybilność. Kaniula posiada samozamykający się koreczek portu bocznego. Opakowanie papier 

klasy medycznej. Rozmiary: 

14G 2,0 x 45 mm,  

16G 1,7 x 45 mm,  

17G 1,5 x 45 mm,  

18G 1,2 x 45 mm,  

18G 1,2 x 32 mm,  

20G 1,0 x 32 mm,  

22G 0,8 x 25 mm,  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 11. dot. zadania 16, poz. 9 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie koreczka z trzpieniem nie wystającym popa krawędź  koreczka, 

co znacznie zwiększa aseptykę pracy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 12. dot. zadania 16 

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby asortyment z poz. 1-9 pochodził od jednego producenta. Taki 

wymóg nie posiada bowiem żadnego medycznego uzasadnienia.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13. dot. zadania 16, poz. 9 i 10 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na 

złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14. dot. zadania 16, poz. 2-8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli sterylizowanej tlenkiem etylenu tak jak 

większość kaniul dostępnych na rynku polskim.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 15. dot. zadania 17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po 

przecinku a wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16. dot. zadania 17 

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby asortyment z pakietu nr 17 pochodził od jednego producenta.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17. dot. zadania 17, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji tylko igłę w rozmiarze 1,2 x 40 mm? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17. dot. zadania 17, poz. 1-11 

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu asortymentowo-cenowym?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 18. dot. zadania 18, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu asortymentowo-cenowym?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 19. dot. zadania 18, poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki „Żaneta” z końcówką cewnikową z pojedynczą skalą 

pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20. dot. zadania 18, poz. 10-12 

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu asortymentowo-cenowym?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 21. dot. zadania 18, poz. 13 

Czy Zamawiający pozwoli podać cenę za opakowanie 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu asortymentowo-cenowym?  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 22. dot. zadania 18, poz. 14 i 15 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd, którego komora wykonana jest z medycznego PVC, bez zawartości 

szkodliwych ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23. dot. zadania 18, poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 24. dot. zadania 24, poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści samą kaniulę bez systemu mocowania z okienkiem. Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 4   

 
Pytanie 1. dot. zadania 18, poz. 14 i 15  

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów których komora wykonana jest z medycznego PVC.  

Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Zdrowia że „Wyroby medyczne zawierające PCV, nie 
powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec 
umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów – istniały przesłanki do ograniczania 
stosowania takich wyrobów. Jednocześnie, celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań 
mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów 
innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.” 
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235 
wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów w których komora wykonana jest z wysokiej jakości 

medycznego PVC gwarantującego przejrzystość i elastyczność komory taką samą jak wykonane z PP. 
Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w 

całości wolne od PVC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w których 

komora kroplowa wykonana jest z PVC, a dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest PVC 
wnioskujemy aby umotywował swojej stanowisko i wyjaśnił dlaczego PVC w komorze kroplowej 

wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta a PVC w drenie nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=006235
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis 

specyfikacji. Polskie normy są wytycznymi stanowiącymi o minimum standardu, który 

musi być spełniony, natomiast nie ograniczają spełnienia norm wyższych, które 

przekładają się tym samym na wyższą jakość , która w tym przypadku jest wskazana. 

 
 

ZESTAW 5   
 

Pytanie 1. dot. zadania 34 
Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę ilości z 2 kompletów na 5, gdyż taką ilość zawiera 

opakowanie handlowe producenta? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6   

 

Pytanie 1. dot. zadania 1, poz. 10-11 

Ze względu na specjalistyczny charakter produktów opisanych w Zadaniu 1, zwracamy się z prośbą o 

wydzielenie pozycji 10 i 11 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie 

na ten asortyment.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 2 dot. zadania 3, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 10 ml, spełniający pozostałe 

parametry? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3. dot. zadania nr 3, pozycja 12  

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 40 ml, spełniający pozostałe 

parametry? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 4. Zadania nr 3, pozycja 33  

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z regulacją prędkości 

przepływu w zakresie 5-250 ml/h? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 5. dot. zadania nr 3, pozycja 33 

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z podwójną skalą w ml/h dla 
10% i 40% roztworów (ml/h oraz procentowe oznakowanie na regulatorze), spełniający pozostałe 

parametry? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
  

Pytanie 6. dot. zadania nr 3, pozycja 33 
Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z przeziernym drenem o 

długości całkowitej 50 cm, spełniający pozostałe parametry? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

 
 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 7. dot. zadania nr 3, pozycja 36 

 

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator 
przepływu oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 8. dot. zadania nr 3, pozycja 36 

Czy Zamawiający oczekuje przewodów do cystoskopii z komorą w kształcie walca o długości min. 9 
cm? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 9. dot. zadania nr 3, pozycja 39  
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z medycznego PCV, spełniający pozostałe 

parametry? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 10. dot. zadania nr 3, pozycja 39  
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 4 otworami bocznymi? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 11. dot. zadania nr 3, pozycja 39  

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach: śr. od CH 20-40? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 12 dot. zadania nr 3, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty 

wykonany z polietylenu z podziałką od 100 do 1500 ml?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 13. dot. zadania nr 3, pozycja 45 
Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego do jamy ustnej nawilżonego substancją 

odświeżającą, dla pełnego komfortu użytkowania? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale  nie wymaga. 
 

Pytanie n 14. dot. zadania nr 40, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład defibrylacyjny o wymiarach 165x133, spełniający pozostałe 

parametry?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

 
ZESTAW 7   

 
Pytanie 1. dot. zadania 2 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G 

(0,70mm)/40mm zamiast 22G (0,70mm)/50mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 15Gx100mm, spełniający pozostałe 

parametry SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 3. dot. zadania 3, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz pakowany w woreczek foliowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 4. dot. zadania 3, poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu pakowany w woreczek foliowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 5. dot. zadania 3, poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000ml lub słój do 

dobowej zbiórki moczu o poj. 2500ml? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 6. dot. zadania 3, poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści stazy o długości 48cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale  nie wymaga. 
 

Pytanie 7. dot. zadania 3, poz. 33 

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z drenami o długości 11-   
40cm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8. dot. zadania 4, poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką pakowaną osobno? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 9. dot. zadania 4, poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści dreny w dwóch rozmiarach: CH 24 - Ø 5,60 mm/8,00 mm (wew./zew.) oraz 

CH 30 - Ø 7,00 mm/10,0 mm (wew./zew.)? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10. dot. zadania 17, poz. 1-11 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem na 

opakowania? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 8   
 

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie w pakiecie 15, w pozycjach 1 i 2, maski do 
podawania tlenu o długości 2m.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 2. dot. zadania 15, poz. 1, 2 i 3 

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15 , w pozycji 1,2,3 produktów czystych mikrobiologicznie.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 9   

 

Pytanie 1. dot. zadania 15, poz. 4 
Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie:  

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,  
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,  

- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości 

wklinowania nagłośni  
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania,  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,  

- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz 

lateksu,  
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze 

pacjenta umieszczona na rurce,  
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 10 

 
Pytanie 1. dot. zadania 42, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną z 

zakręcaną nakrętką, o pojemności 10 ml?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 2. dot. zadania 42, poz. 5-9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną ale ze 
szczelną pokrywą zamykaną na wcisk zachowując wskazane przez Zamawiającego pojemności? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 3. dot. zadania 42  

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia w formularzu cenowym wskazanych ilości sztuk na 
opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ? Pojemniki chirurgiczne z formaliną 

konfekcjonowane są przez Producenta w tzw. klastrach/opakowaniach liczących określoną ilość sztuk 

w zależności od pojemności pojemników i jako takie opakowania są w sprzedaży: 
 

 

Lp. Pojemność 

Ilość 

pojemników w 
opakowaniu  

1. 10 ml 80 szt. 

2. 35 ml 54 szt. 

3. 55 ml 54 szt. 

4 125 ml 24 szt. 

5 250 ml 12 szt. 

6 500 ml 6 szt. 

7 1000 ml 6 szt. 

8 3000 ml 4 szt. 

9 5000 ml 4 szt. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza przeliczenia wskazanych ilości sztuk na 

opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, gdyż zmieniłoby to ilość 

pojemników wymaganą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powodując 
nieporównywalność przy badaniu i ocenie złożonych ofert. 

Zamawiający może jedynie zapewnić Wykonawcę, iż po podpisaniu umowy, zamówienia 
w zakresie realizacji postanowień umowy będą odbywały się w pełnych opakowaniach. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 4. dot. Projektu umowy  

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisu § 1 ust 8 umowy poprzez dodanie: „lub droga 

mailową” tj: 
 

„W przypadku wystąpienia problemu z dostępnością wyrobu, którego dotyczy umowa, Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć na pisemną prośbę Zamawiającego określoną ilość takiego wyrobu, 

jeśli tylko będzie miał taką możliwość. Brak takiej możliwości ma być potwierdzony pisemnie lub 

drogą mailową przez producenta wyrobu. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru od Wykonawcy 
całej ilości zabezpieczonego wyrobu”. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 5. dot. Projektu umowy  
Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania partii 

towaru i faktury tj. : 

„§ 2 ust 6: Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać 

numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6. dot. Projektu umowy  
Wnioskujemy do Zamawiającego o modyfikację poprzez zmniejszenie w § 3 umowy dotyczącego 

wysokości kar umownych.  
 

Proponujemy następujący kształt § 3 : 
 

„1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5 % zł za każdy 
dzień zwłoki wartości brutto niedostarczonej partii towaru. Łączna wysokość kar umownych nie może 

przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru. 

2. W przypadku upłynięcia ……(*zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przetargowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy) - dotyczy zadania 1-10,12-35,37-46/ w przypadku upłynięcia 5 – 

dniowego roboczego – dotyczy zadania 36 terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym 
w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu 

zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem 

wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) 
oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

stanowiącą równowartość różnicy cen towaru. 
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego 

złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem 

wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy 

ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot 
opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni, 

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni. 
Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w 

ciągu 24 godzin. 
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 

0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru  za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w 

jakim było składane zamówienie. 
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź 

wadliwego towaru”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 11 

 
Pytanie 1. dot. zapisów SIWZ: 

Prosimy o sprecyzowanie czy w związku z wymogiem dołączenia wypełnionego załącznika nr 1A-1 do 
siwz i wskazania strony w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru Zamawiający oczekuje 

dołączenia do oferty stron katalogowych produktów ze wskazaniem oferowanego asortymentu 

podając nr zadania i pozycji danego produktu w ramach tego zadania? Tylko w przypadku obowiązku 
dołączenia stron katalogowych zaoferowanych produktów z potwierdzeniem posiadanie przez nie 

ocenianych cech Zamawiający będzie maił możliwość dokonani prawidłowej oceny złożonych ofert. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 9 SIWZ.  

 
Zamawiający wprowadził modyfikacje poprzez usunięcie 5 kolumny w poprawionym 

Załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry oceny, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie 2. dotyczy zapisów SIWZ: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości 

Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, 
celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie 

powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji 

ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega 
odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 

ustawy Pzp). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ w celu 

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie następujących dokumentów: 
1) stron katalogowych produktów ze wskazaniem oferowanego asortymentu podając nr 

zadania i pozycji danego produktu w ramach tego zadania; 
2) dla zadania nr 16 oraz zadania nr 18 - próbek w ilości po 1 sztuce oferowanych przez 

wykonawcę przedmiotów dostawy opisanych w:– dla zadaniach: 16 - w poz. 1-8 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, dla zadania nr 18 – w poz. 4, 8, 12, 14 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia; 

3) kart charakterystyki formaliny (dotyczy zadania 42). 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 26 ust. 3 w sytuacji, gdy 

dokumenty budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 

Pytanie 3. dot. zadania 2 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  w rozmiarze 22G 

(0,70mm) długości 38mm lub 64mm zamiast pierwotnie opisanej dł. 50mm, pozostałe rozmiary i 
długości zgodne z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 4. dot. zadania 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy igły do wkłuć podpajęczynówkowych mają być  pakowane  w 

opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 5. dot. zadania 4, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów do ssaka ze standardową końcówką męsko- żeńską bez 
możliwości zamknięcia o jednej średnicy wew.5,6mm i średnicy zewn.8,0, wykonanego z medycznego 

PCV. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6. dot. zadania 4, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do ssaka ze standardową końcówką żeńsko- żeńską bez 

możliwości zamknięcia dostępnego w dwóch różnych średnicach wewnętrznych (do wyboru przez 
Zamawiającego) w zakresie 5,0-6,0mm oraz 7,0mm i długości min.210mm-350mm, wykonanego z 

medycznego PCV. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 7. dot. zadania 15, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 

stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania  przez nebulizator cząsteczek 
aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi 

medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w 

trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 8. dot. zadania 15, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora 

nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja 
podstawki  dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w 

zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia 
pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia podstawki i 

jej potencjalnej dekontaminacji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 9. dot. zadania 15, poz. 3 
 

3.Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne 
dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu 

nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 10. dot. zadania 15, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość 

rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

 
 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 11. dot. zadania 15, poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej firmy LMA jednorazowego użytku , z PCV , do 

wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością 
wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni 

przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów 

pacjenta , w rozmiarach 2,0-5,0.   
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 12. dot. zadania 15, poz. 4 

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV , bez 
użebrowania , z całkowicie przezroczystymi mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość 

wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu,  z 

wbudowanym  w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu w 
rozm. 2,0-5,0.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 13. dot. zadania 15, poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z 
możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowanej anatomicznie pod kątem około 90 

stopni z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej  drenem do napełniania 
mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  

od zębów pacjenta, w rozmiarach 3; 4; 5 , posiadającą uchwyt dla ułatwienia założenia maski z 
ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i 

jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 

ml. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 14. dot. zadania 18, poz. 1-4  

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki jednorazowego użytku maja posiadać skalę na cylindrze 

odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skala do 2ml dla strzykawki 
pojemności 2ml, skala do 5ml dla strzykawki pojemności 5ml, skala do 10ml dla strzykawki pojemności 

10ml, skala do 20ml dla strzykawki pojemności 20ml ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 15. dot. zadania 18, poz. 1-4 

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
  

Pytanie 16. dot. zadania 18, poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 

80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 17. dot. zadania 18, poz. 6, 8 i 9 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek posiadających jednostronną skalę pomiarową. 

Pragniemy nadmienić, iż wszelki normy dotyczące strzykawek jednorazowego użytku dopuszczają, lecz 

nie wymagają posiadania dwustronnej skali pomiarowej. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 18. dot. zadania 18, poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki  typu Żaneta z końcówką cewnikową bez 

dodatkowego łacznika redukcyjnego, pojemności 50/60ml. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 19. dot. zadania 18, poz. 8 i 9 

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być 

stosowane w tych pompach.  Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów 
medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub 

dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed 
odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala 

w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych prze siebie lub wprowadzanych do obrotu na 
terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny 

prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent – celem 

właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych 
typów strzykawek. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

"Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany 
zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania 

instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis 

„”strzykawka … przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medima” Zamawiający ma na 
myśli  aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 20. dot. zadania 18, poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek trzyczęściowych o pojemności 3ml z końcówką luer-

lock, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 21. dot. zadania 18, poz. 14-16 
Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 

konkurencyjnej cenowo oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 22. dot. zadania 18, poz. 1-4, 8-9, 10-13 oraz 14-15 
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania asortymentu pochodzącego od tego samego 

producenta.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 23. dot. zadania 20, poz. 1 
Czy medium HME sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma być wykonane z celulozy? 

ODPOWIEDŹ: Tak, medium HME sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma być 
wykonane z celulozy.  
  

Pytanie 24. dot. zadania 20, poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci wyposażonego w dwie niezależne 

membrany HME jak obecnie używane przez Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 25. dot. zadania 20, poz. 1 

Czy centralnie umieszczony port do pobierania próbek wymiennika ciepła i wilgoci w poz. 1 ma pełnić 

również rolę samoczynnej zastawki kaszlowej umożliwiającej pacjentowi na oddechu spontanicznym 
samodzielne wyrównanie ciśnienia w drogach oddechowych oraz ewakuację wydzieliny podczas 

odruchu kaszlowego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 26. dot. zadania 20, poz. 1 

Czy oczekiwany w poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać uniwersalny , schodkowy port 

tlenowy umożliwiający swobodne podłączenie dowolnego drenu tlenowego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 27. dot. zadania 20, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3 g czyli 

niższej niż pierwotnie opisany w siwz. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 28. dot. zadania 20, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 wymiennika ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 
nie większej niż 10 ml czyli mniejszej niż pierwotnie wymagana w siwz.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 29. dot. zadania 20, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności 
przeciwbakteryjnej  99,9999 %, a więc lepszej o wymaganej , p/wirusowej  99,99 %, z wydzielonym 

celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o poziomie nawilżania 33 mg H20 przy VT=50 ml ( 30 mg 

H2O / l przy VT 250 ml), z medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej: 12 ml – istotnie 
mniejszej dla omawianego zakresu Vt, oporach przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., dla 

objętości  oddechowej Vt 50-250 ml, o wadze 13,5 g, o utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O / l 
przy VT 250 ml jak obecnie używany przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 30. dot. zadania 20, poz. 2, 3 i 4 

Prosimy o sprecyzowanie czy filtr ma posiadać nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną i 
maksymalną objętości oddechowej Vt? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 31. dot. zadania 20, poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 filtra elektrostatycznego o skuteczności 
przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem 

ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania min. 31 mg H20 przy VT=500 ml, z medium filtracyjnym 
hydrofobowym, przestrzeni martwej max. 35 ml, oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm 

H20 przy 30 l/min), objętości  oddechowej Vt  150-1000 ml, wadze max. 31 g, jak obecnie używany 

przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 32. dot. zadania 20, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 filtra elektrostatycznego, o skuteczności 
przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, bez  wymiennika ciepła i wilgoci, z medium 

filtracyjnym hydrofobowym , przestrzeni martwej 26 ml, oporach przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min , 

objętości  oddechowej Vt  150-1000 ml, wadze max. 22 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem 
kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra 

wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, jak obecnie używane przez 
Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 33. dot. zadania 20, poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania 

do badań laboratoryjnych, posiadającego korek lub nakrętkę umożliwiającą wysyłanie próbki 
wydzieliny w tym zestawie do badania, pojemnik z etykietą umożliwiającą opisanie próbki, pojemność 

10ml, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, opakowanie umożliwiające otwarcie 
zestawu nie powodując jego zainfekowania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 34. dot. zadania 20, poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowego zestawu do pobierania wydzieliny w czasie odsysania 
do badań laboratoryjnych i odśluzowywania jamy ustnej noworodków, sterylnego, przeźroczystego 

pojemnika 25ml, w rozmiarze uniwersalnym z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewników, 
w opakowaniu umożliwiającym otwarcie zestawu nie powodując jego zainfekowania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 35. dot. zadania 21, poz. 1 

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzna część lejka karbowaną, 
co pozwala na szczelne połączenie do ssaka? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 36. dot. zadania 21, poz. 1 

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać na opakowaniu jednostkowym 
oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą 

ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 37. dot. zadania 21, poz. 1 
Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz 

fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 38. dot. zadania 21, poz. 4 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie z wyraźnym 

oznaczeniem na etykiecie opakowania jednostkowego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 39. dot. zadania 21, poz. 4 

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 40. dot. zadania 21, poz. 4 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać min. 3 czy 4 boczne otwory drenujące przy 

balonie 30-50 ml?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 41. dot. zadania 21, poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley trójdrożnych silikonowanych dostępnych w 

rozmiarach 18ch-26ch, spełniających pozostałe wymogi swiz. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 42. dot. zadania 24 

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „TYVEK” Zamawiający ma na myśli 

opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie 
przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu, tak jak obecnie 

stosowane?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które 

zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w 

efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu. 
 

Pytanie 43. dot. zadania 45 
Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wykonany z poliwęglanu czyli materiału 

pozwalającego na bezpieczną podaż lipidów i chemioterapeutyków? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 44. dot. zadania 45 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kraników trójdrożnych sterylizowanych radiacyjnie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 45. dot. zadania 45 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kraników  bez obrotowej końcówki lurek lock z przedłużaczem 
7cm. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 46. dot. zadania 45 
Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma być wyposażony, poza optycznym, także w 

wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/ zamknięty, co pozwala na jego precyzyjną obsługę? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 47. dot. zadania 45 
Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port 

iniekcyjny? Zastosowanie dodatkowego portu iniekcyjnego pozwala na „dostrzykiwanie” terapeutyku 

bez konieczności rozłączania całej linii. Ze względów epidemiologicznych takie rozwiązanie jest 
najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz daje pełną szczelność 

systemy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 
ZESTAW 12 
 

Pytanie 1, dot. zadania 15 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wg następującego opisu: o klasycznym kształcie z linią 

balonika zintegrowaną z rurką na całej długości, z wyraźnie oznaczonymi informacjami dotyczącymi 
rozmiaru na baloniku oraz zalecanej objętości balonika/wagi pacjenta oraz rozmiaru na wyraźnie 

widocznej okolicy łącznika pacjenta. Maska pakowana pojedynczo, sterylna, posiadającą wszystkie 
informacje, etykiety, opakowanie i instrukcje użycia - zgodnie z aktualnymi  wymogami  UE.  Rozmiary 

2 [10 -20 kg]; 2,5 [20 -30 kg]; 3 [30- 50 kg]; 4 [50 – 70kg]; 5 [>70kg].  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 2 – dot. zadania 15 poz.4 

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej II generacji: i gel wg następującego opisu: wyposażone w 

nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12Fr (dla rozmiaru maski 2; 
2,5; 3; 4) i  14F (dla rozmiarów maski 5), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie 

ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny 
dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około 

krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny, pakowany 

pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów:: 2- waga 10 -25 kg; 2,5 (25 – 35kg); 3 
waga 30 – 60 kg; 4 waga 50 – 90 kg; 5 waga 90+. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 3,  dot. § 3 ust. 1 Projektu umowy 
Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe: 

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4, dot. § 3 ust. 3 Projektu umowy 

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe: 

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
- braków ilościowych – w ciągu 2 dni, 
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni. 
Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar  
w ciągu 2 dni roboczych. 
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 
0,2% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu,  
w jakim było składane zamówienie.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5, dot. § 3 ust. 4 Projektu umowy 

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe: 
„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

ZESTAW 13 
Pytanie 1, dot. zadania 44, poz.  1 

Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z 
trzonkiem Ø 2,38 mm(wymagane 2,4 mm), z kablem o dł. min. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w 

komplecie z elektrodą nożową.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 
ZESTAW 14 

 
Pytanie 1, dot. zadania 12 

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i 

po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas 
odczytywania wyników testu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 2, dot. zadania 12 

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie 
obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące 

normy? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3, dot. zadania 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rękawy papierowo – foliowe i torebki papierowo - foliowe były 

oznakowane znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Umieszczenie znaku CE na 
spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem 

gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną 
sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji 

przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa 

Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia 
wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów, dla których proces 

sterylizacji przebiegł niepomyślnie. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 4, dot. zadania 12 
Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą 

identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, zawierającą informacje na 
temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. 

Etykieta ta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 5, dot. zadania 12 
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 6, dot. zadania 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na szczotki chirurgiczne o parametrach zgodnych z 
SIWZ pakowane po 30 szt. w opakowaniu jednostkowym? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

 

ZESTAW 15 
 

Pytanie 1, dot. zadania 11, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk oraz zmieni parametry podlegające ocenie 

jakościowej (Załącznik 1A-11) w punkcie b na -Opakowanie zbiorcze 50 lub 100 testów?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2, dot. §3 ust. 4 i 5 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie niniejszych punktów, iż Wykonawca ubezpiecza przedmiot 

dzierżawy oraz dokonuje naprawy lub wymiany na inny autoczytnik, wyłącznie w przypadku uszkodzeń 
nie wynikających z niewłaściwego użytkowania. W przypadku uszkodzeń z winy użytkownika koszty 

naprawy winny obciążać Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmiany w § 3 ust. 5 jak poniżej:  

„5. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na inny 
sprawny autoczytnik zgodnie z § 4 ust. 6 na swój koszt. W przypadku jednak gdy 
wyłączną przyczyną awarii było niewłaściwe użytkowanie autoczytnika przez  
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Zamawiającego, co Wykonawca jest w stanie wykazać za pomocą stosownych, 
obiektywnych środków dowodowych, koszty naprawy autoczytnika ponosi Zamawiający.” 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt 

umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 3, dot. §4 ust. 1 

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości 

zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4, dot. §4 ust. 2 

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu: „powiększoną o 20%, 

ale nie niższą niż 200zł”. Kara w obecnej wielkości jest rażąco wysoka, gdyż Wykonawca w 
przewidzianej niniejszym paragrafem sytuacji zostanie już obciążony różnicą w cenie pomiędzy ceną 

umowną a ceną zakupu interwencyjnego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 5, dot. §4 ust. 4 

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości 

wadliwej/niepełnej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco 
wysokie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6, dot. §4 ust. 4 

Dotyczy Wzoru umowy § 4 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości 
niezrealizowanej części umowy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

ZESTAW 16 
 

Pytanie 1, dot. zadania 41 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu bezigłowego o długości max. 3 cm, w 

którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli 
zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min, wytrzymały na 

ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi, o 

możliwości podłączenia u pacjenta na minimum 7 dni lub 400 aktywacji? Produkt ten charakteryzuje 
się jednym z najniższych objętości refluksu wśród dostępnych w sprzedaży co pozwala na 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2, dot. zadania 46 
Czy Zamawiający dopuści igły do portów przystosowane do iniekcji pod ciśnieniem do 300 psi (20.41 

bar)? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 3, dot. zadania 46 

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł z drenem do portów wyposażonych w skrzydełka, 

odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 17 

 

Pytanie 1, dot. zadania 1, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z 

medycznego PCV, zamiast polerowanych laserowo silikonowanych, co daje jednakowy efekt gładkości 
rurki. Ze znacznikiem głębokości w postaci szewrokiego paska.  

Z oczkiem Murphy do krótko i średnio trwającej intubacji spełniającej pozostałe wymogi z opisu. Ale  5 

–cioma oznaczeniami rozmiaru rurki.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 2, dot. zadania 1, poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca do 
przedłużonej intuibacji wyposażonej w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 3 

oznaczenia na korpusie rurki, niebieski łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy zapewniający strefe 

całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 8 cm, znacznik rtg wykonanym z 
medycznego PCV, silikonowana bez ftalanów 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 3, dot. zadania 1, poz. 6 i 7 

Czy rurki tracheostomijne w pozycji 6 i 7 mają być silikonowane, bez zawartości ftalanów? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

ZESTAW 18 
 

Pytanie 1, dot. zadania 2, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88 mm w miejsce 90 mm oraz 40 mm w miejsce 50 mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 2, dot. zadania 3, poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2600ml skalowany co 100 ml? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 3, dot. zadania 3, poz. 1-16 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie złożenie oferty 

właśnie na te pozycje? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4, dot. zadania 4, poz. 1, 2 
Czy pod pojęciem „możliwość zamknięcia końcówki” Zamawiający ma na myśli aby dreny w 

zestawie posiadały zatyczki? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający ma na myśli aby dreny w zestawie posiadały zatyczki. 

 

Pytanie 5, dot. zadania 4, poz. 1 
Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2100mm a nie 210mm? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 1 wymaga zaoferowania drenów o 
długości 2100 mm. 

 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 6, dot. zadania 4, poz. 2 

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2700 – 3100 mm a nie 270 - 

310mm? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 2 wymaga zaoferowania drenów o 

długości 2700 – 3100 mm. 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie 7, dot. zadania 4, poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi  złożenie 
ofert większej liczbie Wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 8, dot. zadania 13, poz. 1 

Zwracamy się z prosbą o doprecyzowanie. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch 
rodzajów testów tj. suchego i mokrego do wyboru przez Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania testu urazowego suchego lub 

mokrego. 
 

Pytanie 9, dot. zadania 15, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści aby informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej 

mankiet znajdowały się na korpusie maski? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10, dot. zadania 17, poz. 10, 11 
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w 

rozmiarze 1,1 i 1,2  o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz 
długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację 

korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur 

medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji  i ewakuacji ropni. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 11, dot. zadania 17, poz. 10, 11 

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: 

krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 12, dot. zadania 17, poz. 10, 11 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od 
rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego 

incydentu, czy wycofania) 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 13, dot. zadania 18, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było 

zróżnicowane kolorem w zależności od pojemności? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 14, dot. zadania 18, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na 

opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 15, dot. zadania 18, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga strzykawek ze skalą rozszerzoną odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-

24ml? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 16, dot. zadania 21, poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 17 
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?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać 
dostawa wyrobów medycznych. 

 

Pytanie 18 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 19 

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: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać 

dostawa wyrobów medycznych. 
 

Pytanie 20 
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: Zamawiający nie wskazuje środków transportu, którymi ma się odbywać 

dostawa wyrobów medycznych. 

 
 

ZESTAW 19 

 
Pytanie 1. dot. zadania 16 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w postępowaniu produktów: 
-  poz. 1    

Kaniula do krótkotrwałego dostępu dożylnego z poliuretanu bez  portu górnego, jałowa, niepirogenna, 

nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, 24 G  0,7 x 19 mm 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- poz. 2 

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 

RTG, z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 
koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na 

opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie 
umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji 

produktu. 22 g  0,9 x 25mm . 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

- poz. 3 
Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 

RTG,  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 
koreczka portu iniekcyjnego  , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, 

na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny 

centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej 
identyfikacji produktu. 20G.  1,1 x 33mm  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 

- poz. 4 

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 
RTG,  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 

koreczka portu iniekcyjnego  , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, 
na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny 

centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej 
identyfikacji produktu. 18 G - 1,3 x 33 mm lub 18 G - 1,3 x 45 mm (do wyboru przez Zamawiającego) 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
- poz. 5 

Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 
RTG,  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 

koreczka portu iniekcyjnego , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na 

opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny centralnie 
umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji 

produktu. 17 G - 1,5 x 45 mm 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

- poz. 6 
Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 

RTG,  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 
koreczka portu iniekcyjnego  , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, 

na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny 
centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej 

identyfikacji produktu.  16 G - 1,7 x 50 mm 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

- poz. 7 
Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu ,z 4 paskami kontrastującymi w promieniach 

RTG,  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się 

koreczka portu iniekcyjnego  , zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującą wypływ krwi, bez lateksu, 
na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge. Port górny 

centralnie umiejscowiony w osi skrzydełek. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli celem łatwej 
identyfikacji produktu.  14 G - 2,2 x 50 mm 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- poz. 8   

Bezpieczna kaniula żylna z portem ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi 

pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  z mechanizmem  zatrzaskowym na kolumnie portu 
uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie się koreczka portu iniekcyjnego.  Igła zaopatrzona w 

specjalny automatyczny  zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec 
igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie 

bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary:  14G 22 x 50, 16G 1,7 x 50mm; 

17G 1,5 x45mm;  18G- 1,3 x 33mm i 45mm; 20G 1,1 x 25mm i 33mm; 22G 0,9 x 25mm, 24G 0,7 
x19mm do wyboru przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

- poz. 9                    
Koreczki do kaniul z trzpieniem znajdującym się poniżej jego krawędzi, kompatybilne z kaniulami z 

poz. 1-8, pakowane pojedynczo 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

- poz. 10                   
Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi) do kraników i wkłuć, łatwo wkręcane i wykręcane, 

kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, 

wykonane z polietylenu , kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do 
przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

 
ZESTAW 20 

 
Pytanie 1. dot. zadania 34 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości z 2 kompletów na 5, gdyż taką ilość zawiera 
opakowanie handlowe producenta. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

ZESTAW 21 
 

Pytanie 1. dot. zadania 23, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego 

stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na 

całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; zestaw posiada strzykawkę z podziałką 
o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu 

napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia; zestaw wyposażony w specjalnie zaprojektowaną 
konstrukcję umożliwiającą umieszczanie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez potrzeby 

penetracji odbytu przy użyciu palca; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który 
wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający 

także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w 

miejscu podania. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych 
potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie 

prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, 
czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli)  

System nie powoduje odleżyn w odbycie pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. 

odbarczenia balonika raz na dobę. System jest biologicznie czysty.  
W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml, z zastawką zabezpieczającą przed 

wylaniem zawartości skalowane skalowane - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml 
oraz z filtrem węglowym.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie 1. dot. zadania 23, poz. 1 

Dotyczy zadania nr 50, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych 

kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500 ml, skalowane - 100ml, 

250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką 

zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy 

i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 
ZESTAW 22 

 
Pytanie 1. dot. zadania 44, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt jednorazowy z elektrodą nóż, 2 przyciski, sterylny o 

długości 155mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

 
ZESTAW 23 

 
Pytanie 1. dot. zadania 3, poz. 1-4 

Czy oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega 

niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć 
kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z 

rany pooperacyjnej, a tym samym zapobiega licznym powikłaniom z tym związanym?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2. dot. zadania 3, poz. 17  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, 

sterylnego, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawkami antyzwrotnymi, minimum 2 wentylacyjnymi, 
hydrofobowymi filtrami antybakteryjnymi, drenem odprowadzającym zabezpieczonym spiralą 

antyzałamaniową, workiem 2000 ml skalowanym co 100 ml z kranikiem spustowym typu T 

mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komorą pomiarową 500 ml nad workiem z poziomą 
dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą 

linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory 
pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, możliwość podwieszania zestawu na 

minimum 3 niezależne sposoby.  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3. dot. zadania 3 poz. 26  
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stazy automatycznej wyposażonej w uwalnianie zacisku 

natychmiastowe lub powolne, pozbawiona metalowych oraz lateksowych elementów?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 4. dot. zadania 3 poz. 33  
Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator niezależny od drenu umożliwiający dokładne 

ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 5-250ml/godz. posiadający podwójną skalę na 
roztworów o lepkości 10% oraz 40%, pozbawiony DEHP (ftalanów)? Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ.  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5. dot. zadania 3 poz. 35 
 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia w rozmiarze Ch4-10 (pediatryczne) były 

wykonane z PCV nie zawierającego toksycznych ftalanów zgodnie z wymogami Ustawy o Wyrobach 

Medycznych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 6. dot. zadania 3 poz. 39 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu brzusznego wykonanego z silikonowanego tworzywa o 

optymalnej dobranej sprężystości i giętkości materiału możliwy do zamówienia w wersji z trzeba lub 
siedmioma otworami?  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 7. dot. zadania 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 24, dł. 

min. 200cm z możliwością zamknięcia końcówki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 8. dot. zadania 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do ssaka z końcówką męsko-żeńską, jałowy Ch 25, dł. 

min. 210cm z możliwością zamknięcia końcówki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z poprawionym Załącznikiem 
nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 9. dot. zadania 4 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 25, 
dł. min. 260cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z poprawionym Załącznikiem 

nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
   

Pytanie 10. dot. zadania 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do ssaka z końcówką żeńsko-żeńską, jałowy Ch 24, 

dł. min. 250cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 11. dot. zadania 15 poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora, który dostarcza aerozol pod kątem do 90 stopni 

– pozwala przyjąć pacjentowi pozycję horyzontalną? Skuteczność pracy nebulizatora w zakresie 0-90 

stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie 
odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie 

terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, 
którzy pozostają w pozycji poziomej.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 12. dot. zadania 15 poz. 4 

Maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym z przeźroczystego PCV bez lateksu wygięta pod 
kątem 90°, długi łącznik 15mm z polipropylenu stanowiący jednocześnie blokadę anty zagryzieniową 

oraz ułatwiający aplikację maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankietu z informacją 
maksymalnej objętości wypełnienia mankietu oraz zakresem wagowym pacjenta. Zawór balonika 

kontrolnego fabrycznie wyposażony w system wyrównania ciśnienia w mankiecie zapobiegający 

sklejaniu się mankietu. Opakowanie sztywne zapobiegające zmianie kształtu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 24 

 
Pytanie 13. dot. §3 ust. 1-4 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1-4: 

 

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień 
zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej 

partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.   
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
-braków ilościowych – w ciągu 2 dni, 

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni. 

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w 
ciągu 24 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w 
wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie. 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto niedostarczonego, 

bądź wadliwego towaru. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujące modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert pkt 1 ppkt 2), który otrzymuje brzmienie:  

 
„2) Termin dostawy - 10 %  

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”  

- dla terminu dostawy wynoszącego 5 dni roboczych – 0 pkt.  
- dla terminu dostawy wynoszącego 4 dni robocze – 5 pkt.  

- dla terminu dostawy wynoszącego do 3 dni robocze – 10 pkt.  
przy czym najdłuższy termin dostawy to 5 dni”  

 

Tym samym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2A do SIWZ – Formularz 
asortymentowo-cenowy oraz załącznik nr 2B do SIWZ – Formularz asortymentowo-

cenowy. Poprawiony załącznik do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz 
poprawiony załącznik nr 2B do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”.  

 

Dodatkowo Zamawiający rozszerza zapisy załącznika nr 4 – Projekt umowy w §6 oraz 
załącznika nr 4a – Projekt umowy w §7 o ust. 2 ppkt 5): 

 
„5) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, poprzez 

wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym 

Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający 
zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy” 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt 

umowy oraz w poprawionym Załączniku nr 4A do SIWZ – Projekt umowy, który został  
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zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

  

 

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy 

sposób: 

- termin składania ofert – z 31.01.2017r., do godz. 10:00 na 13.02.2017r., do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert – z 31.01.2017r. o godz. 10:30 na 13.02.2017r. o godz. 10:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

 

 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 13.02.2017r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”. 

 
 

 

 
DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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