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Do: 
Oferenci biorący udział w postępowaniu  

 Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, 

materiałów opatrunkowych  

nr sprawy 21/2015/DZP/PN  
 

 

 
 

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. 

postępowania:  

 
1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia kieliszek 

skalowany do 25ml, o pojemności 30ml wykonany z polipropylenu?  

W razie negatywnej odpowiedz zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej 

wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej ilości wykonawcom, 

a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

2. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 

wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które 

będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami 

niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że 

zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz 

przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Odpowiedź: Za prawidłowy transport produktów odpowiada Sprzedawca, który powinien wykonywać 

dostawy zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Dotyczy SIWZ- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) 

pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

4. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi 

środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu 

pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z 

wyrobami medycznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

5. Dotyczy SIWZ - W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich 

warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający 

wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego 

odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma"? 

Odpowiedź: Za prawidłowy transport produktów odpowiada Sprzedawca, który powinien wykonywać 

dostawy zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio 

przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma" do 

realizacji zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

7. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej 

w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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8. Pakiet nr 1, poz. 5.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł iniekcyjnych w rozmiarze 

0,45x16mm w zamian za rozmiar 0,4x18-19mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. Pakiet nr 1, poz. 16: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania przyrządu 

do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu, umożliwiającym dokładne ustawienie 

wartości przepływu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem 

przepływu, umożliwiającym dokładne ustawienie wartości przepływu. 

 

10. Pakiet nr 24, poz. 1,2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej bezpiecznej, 

wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca dwa 

szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg,  powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym 

paskom RTG. Wyposażona w metalowo plastikowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący 

personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze 

wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia.  

W rozmiarach: 

1: 0,9x25 przepływ 36 ml/min 

2: 1,1x32 przepływ 60 ml/min ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Pakiet nr 1, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z 

ustnikiem, drenem i łącznikiem T, wykonanym z miękkiego PCW, niesterylny, pakowany pojedynczo, 

opakowanie z widoczną datą sterylizacji i ważności, uniwersalny kształt ustnika, z drenem o przekroju 

gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu i długości ok. 210 cm, pojemność nebulizatora 6 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

12.  Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków o pojemności 

całkowitej 30 ml w opakowaniach po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 938 opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

13. Pakiet nr 1, poz. 2: 

Czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników 1op=1 cewnik ? 

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka pisarska. Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników 1 op=1 cewnik. 

14. Pakiet nr 1, poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu 

bezigłowego, pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni 

lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę 

wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum 

osadzoną w konektorze, łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do 

podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Opakowanie folia papier? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

15. Pakiet nr 1, poz. 28: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji z ustnikiem, drenem i łącznikiem T, 

wykonanym z miękkiego PCW, mikrobiologicznie czysty (wyprodukowany i zapakowany w warunkach 

sterylnych), pakowany pojedynczo,  uniwersalny kształt ustnika, z drenem o przekroju gwiazdkowym 

zapobiegającym załamywaniu i długości ok. 210 cm, pojemność nebulizatora 6 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

16. Pakiet 1 poz.4 -Czy Zamawiający dopuści  cewniki Foleya silikonowe z zaworem plastikowym, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

17. Pakiet 1 poz.5.1 - Czy Zamawiający dopuści  igły 0,4x16mm lub 0,4x22mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Pakiet 1 poz.10 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą 

wykonaną z medycznego PCV o długości min.60mm?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

19. Pakiet 1 poz.10, 14- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy posiadały możliwość 

zabezpieczenie igły biorczej po użyciu?  
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

20. Pakiet 1 poz.10, 14- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła biorcza była wykonana z ABS 

wzmocnionego włóknem szklanym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

21. Pakiet 1 poz.14 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą 

wykonaną z medycznego PCV o długości min.60mm?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

22. Pakiet 1 poz.20 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali o minimum 10%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

23. Pakiet 1 poz.20.3 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 0,2ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

24. Pakiet 1 poz.20.4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 0,5ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

25. Pakiet 1 poz.23 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

26. Pakiet 1 poz.24 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP wyposażoną w 2 paski RTG, 

standardowy korek portu bocznego oraz zastawką antyzwrotną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

27. Pakiet 1 poz.25 - Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu bocznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

28. Pakiet 1 poz.25.2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 33ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

29. Pakiet 1 poz.25.3 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 62ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

30. Pakiet 1 poz.25.4 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

31. Pakiet 1 poz.25.5- Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 200ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

32. Pakiet 1 poz.27 - Czy Zamawiający dopuści koreczki i kaniule różnego producenta w pełni 

kompatybilne ze sobą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

33. Pakiet 4 pozycja 3-5 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 3-5 z pakietu, pozwoli to na 

złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

34. Pakiet 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dyspenzera  do kompresów nie 

będącym wyrobem  medycznym  na stawce VAT 23%? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

35. Pakiet 5 pozycja 3,4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki podtrzymującej o składzie: 

20-30% poliamid, 70-80% elastyn? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

36. Pakiet 5 pozycja 28 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prześcieradeł pakowanych a’ 10 szt. 

z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

37. Pakiet 5 pozycja 29 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepców pakowanych w 

opakowania handlowe a’ 12 szt z podaniem ceny za sztukę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

38. Pakiet 5 pozycja 30 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety o gramaturze 56g/m2 2-

wastwowej z  wł. polipropylen. i folii na stronie tylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

39.  Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień 

publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 



 

Znak sprawy: 21/2015/DZP/PN 

 

Wodzisław Śl.,15.12.2015 

 
traktowanie wykonawców dopuści  do postępowania  21/2015/DZP/PN pakiet 1 pozycja 26 termin 

składania ofert  18.12.2015.  

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie 

produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu 

przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części 

wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, 

kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min ) przy 

ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny 

umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem 

czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt. 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 1  i utworzy osobny pakiet dla tej 

pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na 

ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

              Z poważaniem 

 

                    Dyrektor  

         dr n. med. Norbert Prudel 


