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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2015   Nr ogłoszenia - 2015/S 171-310704 z dnia 04 - 09- 2015r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Dotyczy: Grupa nr XXIII. Dializatory. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory z 
najnowocześniejszej obecnie na rynku mikroondulowanej błony polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, a 
w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o n/w powierzchniach:Poz. Nr 1. Powierzchnia 1,3m2 – 
zgodnie z SIWZ: Poz. Nr 2. Powierzchnia 1,4m2: Poz. Nr 3. Powierzchnia 1,8m2 – zgodnie z SIWZ: Poz. Nr 4. 
Powierzchnia 2,0m2, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to 
zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na 
wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych? Nadmieniamy, że dializatory z unikatową 
mikroondulowaną błoną polysulfonową cechują się wysokimi  walorami kliniczno-użytkowymi, które przewyższają 
parametry dostępnych na rynku błon dializacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Dotyczy grupy IX – asortyment różny. Czy Zamawiający może wydzielić z całości poz. 10 – 14 i stworzyć osobną 

grupę, lub zezwolić na składanie ofert w tej grupie na poszczególne pozycje asortymentowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
3. Grupa I ,poz. 3,5-6 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji, a z pozostałych utworzenie 

odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę na wysokiej 
jakości asortyment. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
4. Grupa V ,poz. 6 Proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu na kaniule 

noworodkowo-pediatryczne. Powyższa zmiana pozwoli złożyć naszej firmie bardzo korzystną ofertę na produkt z 
pozycji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
5. Grupa V ,poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli noworodkowo –pediatrycznej wykonanej z 

podwójnie czyszczonego PTFE czyli FEP ? Pozostałe parametry zgodnie z siwz 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
6. Grupa V ,poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli noworodkowo –pediatrycznej wykonanej z 

PUR ? Pozostałe parametry zgodnie z siwz 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Grupa VIII ,poz. 4 Proszę o doprecyzowanie czy w pozycji Zamawiający pisząc o ,, chorobotwórczych związkach 

chemicznych” wskazuje na ftalany?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
8. Grupa VIII ,poz. 4-5,7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego 

pakietu?  Pozwoli to złożyć ofertę znacznie większej liczbie wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
9. Grupa VIII ,poz. 12,13 Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu na 

kaniule. Utworzony zostanie homogeniczny asortymentowo pakiet.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
10. Grupa VIII ,poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków wykonane w 

wysokiej jakości PUR, kaniule w rozmiarach jak niżej:  

Kolor Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm Przepływ ml/min 

Pomarańczowy 14 G 2,20 x 45 290 

Szary 16 G 1,70 x 45 180 
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Biały 17 G 1,50 x 45 130 

Zielony 18 G 1,20 x 45 

1,20 x  38 

90 

Różowy 20 G 1,00 x 32 57 

Niebieski 22 G 0,80 x 25 33 

Żółty 24 G 0,70 x 19 13 

Fioletowy 26 G 0,60 x 19 10 

 

Proponowane przez nas rozmiary są bardzo zbliżone do wymaganych .  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule o rozmiarach 17G, 18Gx45, 20Gx33, 22G, 24G. 
11. Grupa VIII ,poz. 14,15 Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich pakietu na koreczki do 

kaniul.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
12. Grupa VIII ,poz. 14 Proszę o dopuszczenie koreczka luer dwufunkcyjnego do kaniul dożylnych posiadających 

trzpień zamykający światło powyżej krawędzi koreczka, sterylny, pakowny pojedynczo. Proponowany przez nas 
produkt jest stosowany z powodzeniem w wielu placówkach medycznych w całej Polsce.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Grupa XXIII, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch dla noworodków w rozmiarze 2-4 kg 

bez wycięcia na pępek ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 2-4kg. 
14. Grupa XXIII, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych w rozmiarze 

33x10 cm a’28 nadające się do sterylizacji tlenkiem etyleny ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Grupa XXIII, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  myjki higienicznych w rozmiarze 23x16cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 23x16cm. 
16. Grupa XXIV, poz. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek  nie posiadających ściągacza 

taliowego? Uzasadnienie: Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania 
się pieluchomajtki do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp. Badania przeprowadzone 
na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów 
leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. Jednocześnie informujemy, że ściągacze 
taliowe nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr IX poz. 6 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające 

aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu 
postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr IX poz. 6 i stworzenie odrębnego Pakietu? Stworzony 

Pakiet nr. IX o tak obszernym zakresie, preferuje jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, a eliminuje możliwość 
zgłoszenia oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

19. Pakiet – klisze rentgenowskie – Prosimy o informacje jakich błon oraz odczynników używał dotychczas 
Zamawiający. Zaoferowanie innych błon wiązałoby się z koniecznością kalibracji wywoływarki. 

Odpowiedź: Zamawiający używa błon oraz odczynników firmy Carestream Health Kodak. 
20. Dotyczy grupy nr XLVI, pozycja nr 1 Czy Zamawiający  dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych 

(szczegółowy opis w zał. nr 1), a mianowicie: System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez 
otwory zasłonowe  metodą „out-in”, który składa się z: taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i 
szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  
beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. Dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z 
uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze 
złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21. Pytanie nr 2 – dotyczy grupy nr  XLVI, pozycja nr 1 W związku z tym iż nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej 

ofercie pełny asortyment produktów, prosimy by Zamawiający zachciał wydzielić pozycję nr 1 do osobnego pakietu, 
zwłaszcza że taśmy do nietrzymania moczu, nie należą do grupy pomp i cewników. Wydzielenie pozwoli to na 



złożenie ofert większej liczbie oferentów, uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny i uczyni postępowanie 
przetargowe bardziej przejrzystym.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
22. Dotyczy Grupy VII poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrostatyczny filtr bakteryjno wirusowy dla dorosłych do rurki 

intubacyjnej z wymianą ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii 99,999%i wirusów 99,999% przy zachowaniu 
pozostałych wymagań SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
23. Dotyczy Grupy VII poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjenta odłączonego do 

respiratora na własnym oddechu do rurki tracheotomijnej, z możliwością podłączenia tlenu oraz odsysaniem, o 
skuteczności nawilżania 27,4 g H2O/500ml, sterylny, pakowany pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Dotyczy Grupy VII poz. 9-10 Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie 

większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

25. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencji wyodrębni z grupy IX pozycję 29 i dopuści jednorazowy ustnik do 
badań gastroskopowych z gumką/taśmą dla dzieci i dorosłych (dla średnicy gastroskopu 9,8 mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
26. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w grupie XLVIII pętle jednorazowe do polipektomii 

wykonane z drutu plecionego; średnice pętli 15 i 24 mm; długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, 
kształty owalne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencji wyodrębni z grupy LI pozycję 3 i dopuści jednorazowe szczotki 

czyszczące do kanału roboczego endoskopu Średnica kanału 2,3 mm, średnica szczotki 5mm, długość 230cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
28. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w grupie LII jednorazowe igły do ostrzykiwań, 

sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły  22 G i 25 G, długość ostrza igły 5 mm, dł. Robocza 230 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie X poz. 1 fartuch z włókniny o gramaturze 20g/m2. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Grupy XXXVIII poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje wkładów firmy Vacsax, renomowanego producenta brytyjskiego, 

które posiadają w pokrywie port pacjenta i port próżni oraz dwa uchwyty do demontażu?  

Odpowiedź: W obecnym czasie Zamawiajacy używa wkładów systemu Serres. 

31. Grupy XXXVIII  poz. 4 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zakresie opisu wymaganych 
akcesoriów do dostarczenia w ramach dzierżawy: „zawory odcinające”, „trójnik do butli” oraz „mocownik pętlowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: zawory odcinające”- zawór umożliwiający wymianę wkładu bez 
odłączania próżni; „trójnik do butli”- umożliwiający podpięcie dwóch kanistrów do jednego drenu; „mocownik 
pętlowy”- mocowanie pętlowe inaczej system mocowanie kanistra do łóżka lub równoważny. 
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