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Do: 

Oferenci biorący udział w postępowaniu  

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków 

nr sprawy 13/2016/DZP/PN 

 

 

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: 

1. Dotyczy formularza cenowego                 

Czy Zamawiający wymaga podania nazwy producenta oferowanego asortymentu ? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

2. Dotyczy części nr 1, poz. 1                           

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników w podwójnym opakowaniu folia-folia, sterylizowanych 

radiacyjnie, tak jak obecnie dostarczane? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

3. Dotyczy części nr 1, poz. 5                           

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane igły przeznaczone były do pobierania i rozpuszczania leków a nie 

do iniekcji i jako takie sklasyfikowane były jako wyrób medyczny klasy Is? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

  

4. Dotyczy części nr 1, poz. 12                        

 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany przyrząd posiadał razem w opakowaniu zielony worek do 

ochrony podawanego płynu przed światłem? Rozwiązanie takie znacznie ułatwia podawanie leków 

światłoczułych gdyż wszystkie niezbędne elementy są w jednym zestawie.   

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

5. Dotyczy części nr 1, poz. 15                        

 Czy Zamawiający wymaga aby rurki pozbawione były ftalanów a informacja o ich braku była umieszczona 

fabrycznie na opakowaniu? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

6. Dotyczy części nr 1, poz. 18                        

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) 

wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru, tak jak obecnie dostarczane? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

7. Dotyczy części nr 1, poz. 18         

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku ftalanów na opakowaniu 

jednostkowym (pojedyncza sztuka), tak jak obecnie dostarczane? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

8. Dotyczy części nr 1, poz. 18         

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się 

tłoka, tak jak obecnie dostarczane? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

9. Dotyczy części nr 1, poz. 18         

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

10. Dotyczy części nr 3, poz. 1           

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków wykonanych z PP? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Dotyczy części nr 3, poz. 2,3       

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników niesterylnych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech 

lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się 
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podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, 

wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie 

ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). 

(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Czy Zamawiający zmieni zapis w rozdziale II pkt. 1 ppkt. 1.2.3 z uwagi na jego stronniczy zapis 

faworyzujący dostawców lokalnych? Firmy działające na rynku artykułów laboratoryjnych na terenie Polski 

korzystają z usług kurierskich w zakresie dostaw. Firmy te zazwyczaj mają obowiązek dostarczyć towar 

nazajutrz do końca dnia roboczego. Biorąc pod uwagę możliwość złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego pod koniec dnia, dostawa w terminie 24 godzin jest niemożliwa z przyczyn logistycznych. 

Ponadto dostawa ta musi się dokonać w ciągu połowy dnia, gdyż Zamawiający zastrzegł dostawę do godziny 

13:00 w podpunkcie 1.2.4. Jeśli Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu prosimy również o analogiczną  

zmianę w treści projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. 

 

14. Zapisy rozdziału XII „Zamawiający określa standardy jakościowe zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 13 w  

związku z art. 91 ust. 2a ustawy pzp. Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenę z uwagi na fakt, iż 

przedmiot zamówienia posiada ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia z uwagi na obowiązujące zasady dopuszczenia produktu do obrotu na terenie Polski 

oraz wskazuje, iż w cenie produktu ujęte zostały zgodnie wszystkie koszty generowane w cyklu życia przez 

produkt.” są naszym zdaniem niesłuszne w całości, gdyż przedmiot zamówienia w części nr 3 w poz. 6-8 nie 

jest wprowadzany do obrotu na mocy jakichkolwiek dokumentów. Sam Zamawiający założył np., że są to 

wyroby niemedyczne, gdyż określił ich stawkę VAT na poziomie 23%. Czy Zamawiający jest pewny 

swojego stanowiska? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. 

 

Część nr 3 

15. Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi sie na kieliszki z pp? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

16. Dot. poz. 2 Czy Zamawiający  zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

17. Dot. poz. 3 Czy Zamawiający  zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 400 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

18. Dot. poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 500 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

19. Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi sie na opakowania liczące 720 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

20. Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi sie na opakowania liczące 30 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

21. Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi sie na pojemność 120 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

22. Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 300 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

23. Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 250 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

24. Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 500 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

 

25. Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi sie na realizację zamówień w op. liczących 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 
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26. Część 5, pozycja 6 

Czy nie zaszła oczywista omyłka i należy wycenić opakowanie a’10sztuk zgodnie z opisem w kolumnie 

„asortyment” a nie op=24szt jak jest wpisane w kolumnie „opakowanie” ? 

Odpowiedź: Należy wycenić opakowanie= 24 szt. 

 

27. Część 5, pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 14x20cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

28. Część 5, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z doskonale absorbującym wkładem chłonnym z systemem Dual 

Core z wypełniaczem i materiałem absorpcyjnym z warstwą chłonną Quick-Dry? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

29. Część 5, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z 1 ściągaczem taliowym? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

30. Część 5, pozycja 25 

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zgodzi się na 

wydzielenie pozycji nr 25 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 

umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 28 i 29.  

 

31. Część 5, pozycja 29 

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

32. Pakiet 1 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści  cewniki Foleya silikonowe z zaworem plastikowym, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

33. Pakiet 1 poz.8 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z 

medycznego PCV o długości min.60mm?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

34. Pakiet 1 poz.8,12 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

35. Pakiet 1 poz.8,12 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła biorcza była wykonana z ABS wzmocnionego włóknem 

szklanym? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

36. Pakiet 1 poz.12 

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z 

medycznego PCV o długości min.60mm?   

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

37. Pakiet 1 poz.12 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy posiadały możliwość zabezpieczenie igły biorczej po 

użyciu?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

38. Pakiet 1 poz.18 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali o minimum 10%? 
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Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

39. Pakiet 1 poz.18.3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 0,2ml? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

40. Pakiet 1 poz.18.4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 0,5ml? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

41. Pakiet 1 poz.20 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

42. Pakiet 1 poz.22 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP wyposażoną w 2 paski RTG, standardowy korek portu 

bocznego  oraz zastawką antyzwrotna? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

43. Pakiet 1 poz.23 

Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu bocznego? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

44. Pakiet 1 poz.23.2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 33ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

45. Pakiet 1 poz.23.3 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 62ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

46. Pakiet 1 poz.23.4 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

47. Pakiet 1 poz.23.5 

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 200ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

48. Pakiet 1 poz.25 

Czy Zamawiający dopuści koreczki i kaniule różnego producenta w pełni kompatybilne ze sobą? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

49. Pakiet 1 poz.26 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji posiadający dren z wtopionymi 5 paskami, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

50. Pakiet nr 1, poz. 3.1: 

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 oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

51. Pakiet nr 1, poz. 14: 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów z 

precyzyjnym regulatorem przepływu, umożliwiającym dokładne ustawienie wartości przepływu?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

52. Pakiet nr 22, 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 



 

Znak sprawy: 13/2016/DZP/PN 

 

Wodzisław Śl.,19.12.2016 

 
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 oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

53. Pakiet nr 1, poz. 24: 

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 oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

 

54. Pakiet nr 1, poz. 26: 

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? 

 

 

    

 

 
     Z poważaniem 

           

         Dyrektor  

        Dr n. med. Norbert Prudel 


