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                                      Samodzielny P ubliczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 24.01.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/08/14 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu 
medycznego anestezjologicznego, wkłuć do hemodializ oraz zgłębników.  
 
 

                                       Wyjaśnienie nr  1 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr  1: 
Zadanie nr 3 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści przedłużacz  o długości  15 cm, w opakowaniu zbiorczym po 250 
szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  2: 
Zadanie nr 3.poz.2 
Czy zamawiający dopuści prowadnicę osobno dla rurki  o średnicy  od 4,5-6 mm i od 7-10 
mm o długości 33 cm bez zagięcia, 38 cm z zagięciem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  3: 
Zadanie nr 2 
Czy w zadaniu nr 2 , zamawiający zezwoli na zaoferowanie cewników zgodnych z SIWZ bez 
strzykawki w zestawie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 
 
Pytanie nr  4: 
Zadanie nr 2 
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zestawie cewnik wykonany z 
biokompatybilnego poliuretanu miękkiego w temperaturze ciała?, reszta parametrów bez 
zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  5: 
Zadanie nr 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 2 sterylnych , 
apyrogennych,poliuretanowych, dwuświatłowych cewników o rozmiarze 12 Fr i długości 
15,17 oraz 20 cm, prowadnik 0,89 mmx 50 cm. Pozostałe parametry bez zmian. 
Dopuszczenie  takich cewników umozliwia złożenie konkurencyjnej oferty a złożone w 
postępowaniu próbki  ocene spełnienia oczekiwań Zamawiającego zgodnych z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  6: 
Zadanie nr 2 
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Prosimy o zgodę na zaoferowanie  w zadaniu 2 próbek w rozmiarze 15-16 cm oraz 20 cm, tak 
jak to zostało opisane w formularzu cenowym zamiast 15 cm i  20 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr  7: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dot. Zadania nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  w Zadaniu 2 wkłuć do dializ apirogennych 
i atrombogennych wykonanych z poliuretanu, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 6,35 
cm,  pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr  8: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dot. Zadania nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 wkłuć do dializ wykonanych z 
poliuretanu, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr  9: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: 
„Ilo ści wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i 
Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości 
podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr  10: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: 
„Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia 
wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  11: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: 
„Wykonawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody 
Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie 
przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do 
zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję 
wierzytelności.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  12: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący 
sposób: „w przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub 
zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , 
licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  13: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
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Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: „w 
przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedającego – w wysokości 
10% brutto niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  14: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 3 na zgodny z zapisami §2 ust. 3. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę. §10 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
3. W razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 
umowy, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu 
wyrobów i obciążyć Sprzedawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, 
zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania 
zastępczego zakupu. 
 
Pytanie nr  15: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 nanastępujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w 
tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: 
a) zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na 
asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany  
w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z 
zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na: 
• zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;  
• wycofanie z obrotu lub; 
• wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub; 
• wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub; 
• brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu 
należytej staranności lub;  
• wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących  

po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego  
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem,  
że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy,  
przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego 
produktu lub; 

• inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień 
składania ofert; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych 
okoliczności, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
d) rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji  dla stron – w 
sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek  
ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty  
(np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych  
w lit. b)-d), o zakres tych zmian.” 
Odpowiedź: . Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pozostawienie sobie możliwości dokonywania zmian w określonym powyżej zakresie  
w przypadkach nie dających się przewidzieć pozwala stronom na etapie realizacji umowy  
na elastyczne reagowanie i korygowanie zobowiązania w stopniu, w jakim jest to 
nieuniknione bez pokrzywdzenia Zamawiającego. Aktualne brzmienie umowy może 
doprowadzić do braku możliwości rozwiązania pewnych sytuacji na gruncie prawnym, w 
związku z zakazem istotnych zmian postanowień zawartej umowy wyrażonym w art. 144 
ustawy PZP, co może skutkować szkodą każdej ze stron (np. w przypadku braku fizycznej 
możliwości dostarczenia danego urządzenia z przyczyn niezależnych od stron (wycofanie z 
produkcji), bez możliwości zastąpienia go innym, aktualne brzmienie umowy  doprowadzić 
może do sytuacji, że umowa będzie niezrealizowana, Zamawiający nie nabędzie żadnego, 
nawet lepszego urządzenia, a Wykonawca będzie niesłusznie obarczony karami za zwłokę). 

Konieczność przewidzenia dopuszczalności ww. zmian jest szczególnie istotna  
w postępowaniach o bardzo szerokim zróżnicowaniu sprzętu i niezwykle obszernym  
pod względem ilości dostarczanego asortymentu (tzw. kompleksowych). Nasze bogate 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu dostaw uczy jednoznacznie, że nieprzewidziane 
sytuacje w przypadku tak dużej liczby urządzeń statystycznie muszą mieć miejsce.  
            Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca  
na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnej zgody na każdą taką zmianę, a daje mu 
jedynie możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest 
zgoda obu stron. Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.  
 
Pytanie nr  16: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. 
oddech. 150ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i 
elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58ml, opór 2,9cm, 
waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L, pakowany-folia, Opakowanie pojedyncze 
oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane 
jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W 
opakowaniu kartonowym 50 filtrów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  17: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie 
czysty dla dorosłych od obj. oddech 200ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,99%, 
skuteczność nawilżania >30,6mg H2O/L, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,6cm, waga 30g, 
pakowany-folia, Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, 
data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus 
liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym  150 filtrów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  18: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 3 Pakiet 1 Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie 
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czysty dla dorosłych od 200ml obj. oddech., bez wymiennika, skuteczność filtracji >99,99%, 
przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm, waga 28g, Opakowanie pojedyncze foliowe, 
oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, producent, data ważności. Opakowane 
jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W 
opakowaniu kartonowym  150 filtrów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  19: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 4 Pakiet 1 Pozycja 2 
Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie 
czysty o zmniejszonej przestrzeni martwej dla dorosłych i starszych dzieci od objętości 
oddechowej 100ml, skuteczność filtracji >99,9%, przestrzeń martwa 34ml, opór 2,1cm, waga 
19g, Opakowanie pojedyncze foliowe, oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, 
producent, data ważności. Opakowane jednostkowe kartonowe oznakowane tak jak 
jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu kartonowym  100 filtrów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  20: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 5 Pakiet 1 Pozycja 3   
Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy noworodkowy z 
wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, 
przestrzeń martwa 11ml, opór 1,1cm H2O przy 11L/min., waga 12g, skuteczność nawilżania 
27mg H2O/L przy VT 25ml, z portem kapno bez luer-lock, ale z zatyczką na lince, która 
zwiększa bezpieczeństwo stosowania filtra, opakowanie-folia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr  21: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 6 Pakiet 1 Pozycja 3 
Prosimy o dopuszczenie: Sterylny. Dla pacjentów na własnym oddechu.Opakowanie 
jednostkowe folia-papier. Opakowanie oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, 
producent, data ważności. Opakowane zewnętrzne kartonowe oznakowane tak jak 
jednostkowe plus liczba sztuk w opakowaniu. W opakowaniu zewnętrznym 40 filtrów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr  22: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 7 Pakiet 1 Pozycja 4  
Prosimy o dopuszczenie: Wymiennik ciepła i wilgoci na rurkę tracheostomijną i intubacyjną, 
posiadający standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, dwa piankowe elementy 
HME pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakaszle, 
przeźroczysta obudowa, port do odsysania zakryty klapką, zwrot wilgoci 26 mg H2O/L, 
przestrzeń martwa 19ml, waga 8gr, minimalna objętość oddechowa 50ml, złącze tlenowe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  23: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 8 Pakiet 1 Pozycja 5  
Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych Jednokrotnego użytku. Pojedynczo pakowanych 
mikrobiologicznie czystych nie wymagających dopełniania mankietu z termoplastycznym 
mankietem anatomicznie wyprofilowanym ,w wersji eco ,bez ftalanów z polipropylenu, z 
kodem kolorystycznym W rozmiarach 3, 4, 5. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, nr 
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katalogowy, nr serii, data ważności. Wymagana karta katalogowa produktu  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr  24: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 9 Pakiet 1  
Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z rezerwuarem i drenem 210 cm dla dorosłych ,nie 
zawierających lateksu i ftalanów 
Konstrukcja worka zapewniająca właściwy przepływ tlenu oraz redukująca 
niebezpieczeństwo zagięcia worka. Pakowana pojedynczo. Opakowanie pojedyncze opisane: 
nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. 
Opakowanie zbiorcze opisane jak pojedyncze + liczba sztuk. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 
 
Pytanie nr  25: 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Pytanie 10 Pakiet 1 Pozycja 7  
Prosimy o dopuszczenie zestawu wyposażonego w skalowany nebulizator o pojemności 10 ml 
spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr  26: 
W związku z zapisami SIWZ i z brakiem zapisu w SIWZ o możliwości zaoferowania 
produktów równoważnych wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie poniższego 
 
Zadanie nr 1 Poz 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o 
lepszym poziomie nawilżania 29,2 mg H20 /l , tak jak obecnie stosowane w Państwa 
Placówce. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zadanie nr 1 Poz 5 Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie maski anestetycznej 
mikrobiologicznie czystej tak jak obecnie używane? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  maski anestetycznej 
mikrobiologicznie czystej. 
 
Zadanie nr 1 Poz 7  
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do inhalacji z drenem o długości 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2/ Czy w celu optymalnej depozycji nebulizowanych cząsteczek w dolnych drogach 
oddechowych pacjenta średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 
mikrona? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametr  a nie wymaga. 
 
Pytanie nr  27: 
Zadanie 3  Poz 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przestrzeni martwej rozciągalnej  
w zakresie 7-15 cm co spełni Państwa oczekiwania odnośnie długości 10 i 15 cm oraz z 
logistycznego i klinicznego punktu widzenia będzie wygodniejszym rozwiązaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza sterylną przestrzeń martwą rozciągalną w zakresie 
7cm-15 cm.  
 
Pytanie nr  28: 
Pytania do SIWZ 
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Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia 
katalogów zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w trakcie badania ofert indywidualnie będzie wyjaśniał oferty, o 
ile zajdzie taka konieczność. 
 
Pytanie nr  29: 
Pytania do umowy 
W związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych 
na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których 
konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja 
każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopisuje do § 6 ust. 4 o następującej treści: 

4. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 1 ma charakter samodzielnego, 
odrębnego zobowiązania stron. 

 
Pytanie nr  30: 
Pytania do umowy 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 pkt.1 ust. b „w przypadku odstąpienia przez 
Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca –  
w wysokości 10% wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy”  
na zapis „w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy (niezrealizowanej 
wartości zadania) określonej w § 6 umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  31: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z 
wymiennikiem ciepła i wilgoci i portem do kapnografii, z nawilżaczem. Możliwość 
stosowania z respiratorem.  
Przestrzeń martwa maksymalnie 53 ml/l H2O.  
O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999% oraz  skuteczności bakteryjnej  
99,9999%.  
Skuteczność nawilżania 30,6 mg/l H2O.  
Większa objętość oddechowa tj. od 150 do 1500 ml ? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr  32: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny bez 
wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii  
Możliwość stosowania z respiratorem. Z portem do kapnografii.  
O większej  objętości oddechowej (wdechowej) tj.  od 150 do 1500 ml.  
O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999%  oraz  skuteczności bakteryjnej  
99,9999%.  
oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu :skuteczność nawilżania minimum 29 mg/l H2O, 
gdyż chyba zaistniała pomyłka. Jest to filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci, więc nie będzie 
miał takiej samej skuteczności jak Filtr w poz. 1 z wymiennikiem ciepła i wilgoci?  Pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr  33: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny elektrostatyczny pediatryczny, z piankowym  
wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31mgH2O, przestrzeń martwa 22ml,  
O większej  objętości oddechowej (wdechowej) tj.  od 70 do 600 ml.  
O wyższej skuteczności wirusowej tj. 99,999%  oraz  skuteczności bakteryjnej  
99,9999%, waga 16,5g. Ze złączem kolankowym, z portem kapno, zakręcanym korkiem 
luer-lock? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr  34: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne czyste mikrobiologiczne,  bez lateksu, bez 
PCV, wolne od ftalanów? Pozostałe parametry bez zmian. 
Posiadamy w swojej ofercie maski aż 4 producentów, ale żadne z nich nie są sterylne i takie 
są stosowane od lat w szpitalach. Dlatego prosimy o odstąpienie wymogu sterylności. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 

    
Pytanie nr  35: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 6 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem i drenem 
długości 200cm, opakowanie zbiorcze 100 szt. pozostałe parametry bez zmian ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  36: 
Dotyczy zadania 1. Filtry, maski 
Zadanie 1, poz. 7 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do inhalacji, nebulizator o 
pojemności 8 ml, pozycja pionowa, pozostałe parametry bez zmian ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 
 
 
Pytanie nr  37: 
Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”  
Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializ sterylne, dwuświatłowe, polyueratanowe, 
dializacyjny, rozmiar 11Fr, o długości 20 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x 
rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  38: 
Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”  
Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializy sterylne, dwuświatłowe, polyueratanowe, 
dializacyjny, rozmiar 11Fr, o długości 15 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x 
rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  39: 
Zadanie nr 2 – „Wkłucia do hemodializ”  
Czy Zamawiający dopuści wkłucie do hemodializ rozmiar 11,5Fr, o długości 16 cm? 
Odpowiedź: Wskazane parametry rozmiar 11,5 Fr oraz długość 16 cm – odpowiada 
wymaganiom określonym w Formularzu cen jednostkowych. Oczywiście przy założeniu, że 
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pozostałe parametry również zostaną zachowane. 
 
Pytanie nr  40: 
Paragraf 1 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ilości wyrobów 
podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma 
prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w 
formularzu(ach) cen jednostkowych” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  41: 
Paragraf 2 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedawca 
zobowiązuje się, na każde żądanie Kupującego, przedłożyć dokument potwierdzający 
dopuszczenie danego wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w ciągu 3 dni.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  42: 
Paragraf 3 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści: 
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”  
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia 
 znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  43: 
Paragraf 3 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację zapisu na „W razie opóźnienia 
Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 1 umowy, 
wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać zastępczego zakupu 
wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą w kosztach.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  44: 
Paragraf 5 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisy z umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  45: 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z 
wymiennikiem ciepła i wilgoci i portem do kapnografii: Skuteczność filtrowania względem 
bakterii  99,9998%, względem wirusów 99,999%; Przestrzeń martwa -   51 ml; Objętość 
oddechowa – 150 - 1200 ml; Średnica filtra – od 5 cm do 7 cm pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  46: 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 2 
Czy Zamawiający w dopuści Filtr sterylny antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny bez 
wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii: Skuteczność filtrowania względem 
bakterii  99,9999%, względem wirusów 99,999%; Objętość oddechowa –150 – 1200 ml; 
Skuteczność nawilżania czy nie nastąpiła pomyłka, to ma być filtry bez wymiennika, Średnica 
filtra – od 5 cm do 7 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr  47: 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 3         
Czy Zamawiający w dopuści Filtr sterylny elektrostatyczny pediatryczny o skuteczności 
przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,99%. Nawilżanie na poziomie 31 
mgH2O/l przy Vt 250 ml, przestrzeń martwa 29 ml, objętość oddechowa 75-300 ml, waga 21 
g; Ze złączem kolankowym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock?      
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr  48 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 5 
Czy Zamawiający w dopuści Maskę anestetyczną, której zawór można odbarczyć za pomocą 
strzykawki lub manometru, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 

 
Pytanie nr  49 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 6 
Czy Zamawiający w dopuści Maskę tlenową z rezerwuarem: Dren 213 cm,  klasyczny 
nieruchomy łącznik, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. propozycję. 
 
Pytanie nr  50 
Dotyczy zadania nr 1  poz. 7 
Czy Zamawiający w dopuści Zestaw do inhalacji z dren tlenowy  2 m; wejścia  22F - 
22M/15F; pojemność nebulizatora  8 ml; nebulizator pracujący w pozycji max 45 stopni, 
obrazek poniżej ? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr  51 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu nr 7 poz.1  dwuświatłowych 
wkłuć dializacyjnych, sterylnych, apyrogennych, wykonanych z biostabilnego poliuretanu, w 
rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego. W zestawie: igła punkcyjna , prowadnik J o 
długości 60cm 2-światłowy cewnik, 2 rozszerzadła,2 zatyczki, skalpel skrzydełka mocujące. 
Opakowanie typu blister umożliwiające jałowe wyjęcie zestawu? 
 
Odpowiedź: Pytanie zapewne dotyczy zadania nr 2 poz. 2. I w tym przypadku Zamawiający 
nie wyraża zgody. 

 
 

Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert o 1 dzień. 
W związku z powyższym : 
Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2014 r. o godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2014 o godz. 11:20 
Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian. 

         
 
 
 
 
 
  ........................................................ 

/Dyrektor SPSK -2/ 


