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                                      Samodzielny Publiczny 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. 30.05.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/60/14       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu 
medycznego. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 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: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści dren jak w opisie, o długości 210 cm? Tolerancja produkcyjna tego drenu wynosi +/- 
5 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
Paragraf 1 ustęp 4 
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 3: 
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 4: 
Paragraf 3 ustęp 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację zapisu na „W razie opóźnienia Sprzedawcy w 
realizacji zamówienia w terminie określonym w ust 1, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma 
prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów i obciążyć Sprzedawcę różnicą w kosztach.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: 
Paragraf 5 ustęp 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację na „Sprzedający zobowiązany będzie do rozpatrzenia 
reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do 
wymiany zareklamowanych wyrobów w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania reklamacji 
za uzasadnioną.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zwiększenie terminu rozpatrzenia reklamacji z 3 na 5 dni roboczych. 
Pozostałe zapisy bez zmian. Zamawiający przygotuje stosowną modyfikację. 
 
Pytanie nr 6: 
Paragraf 10 ustęp 1 pkt. a 
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Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą modyfikację zapisu na „W razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu 
przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w 
dostarczeniu wyrobów wolnych od wad  w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości 
brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca prawidłowo będzie realizował umowę, kary umowne 
pozostaną tylko martwym zapisem.  
 
Pytanie nr 7: 
Zadanie 3 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm w opakowaniu zbiorczym a’100szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren tlenowy o długości 210 cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zbiorcze 
opakowanie – 100 sztuk. 
 
Pytanie nr 8: 
Zadanie 3 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści łącznik do układu rur oddechowych w opakowaniu zbiorczym a’250szt.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: 
Zadanie 3 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 203mm dla rozmiaru CH6 i 382mm dla rozmiaru CH10 i 
CH14? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10: 
Zadanie 4 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści przewodu do cystoskopu w opakowaniu zbiorczym a’40szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11: 
Zadanie 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z pojemnikiem o 
pojemności 10ml, 14ml lub 40ml bez HIV-testu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: 
Zadanie 9 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z drenem wbudowanym tylko w makiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13: 
Zadanie 9 poz.2 
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14: 
Zadanie 10 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do respiratorów, o długości 180cm, mikrobiologicznie czysty, 
składający się z materiałów PP i PE oraz EVA, które nie zawierają szkodliwych ftalanów, zakończony 
łącznikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, pakowane w folię? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 15: 
Zadanie 10 
Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch ramion o długości 180cm oraz trzeciego 
ramienia 120cm z workiem oddechowym o pojemności 2l, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i PVC, 
wykonany z PP, EVA i PE, które nie zawierają szkodliwych ftalanów, rura z workiem zawiera zawieszkę, układ 
zakończony Łącznikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, pakowany w folię? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16: 
Zadanie nr 9: 
Poz.1: 
 1.Czy Zamawiający dopuści maskę bez użebrowania tak jak dotychczas stosowana w Państwa placówce? 
2.Prosimy o doprecyzowanie czy maska krtaniowa, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać rozmiar kodowany 
różnym kolorem mankietu oraz rozmiarem opisanym na baloniku kontrolnym?  
Odpowiedź: 

1. Zamawiający dopuszcza. 
2. Tak. 

 
Pytanie nr 17: 
Zadanie nr 10: 
Poz.1 i 2: 
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obwodów oddechowych pakowanych w opakowanie folia-folia. 
Nadmieniamy, iż opakowanie folia-folia nie wpływa na walory użytkowe produktu. 
2.Prosimy o sprecyzowanie czy obwód oddechowy ma być pozbawiony DEHP? 
Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego układu oddechowego  jednorurowego 
dwuświatłowego z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno z 
rurą wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50 cm z niebieskimi elastycznymi złączami, z 
czasem stosowania do 7 dni, mikrobiologicznie czystego. 
Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego układu oddechowego jednorurowego 
dwuświatłowego z pionową membraną, o śr 22 mm i dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do 
znieczulania z dodatkową rurą o dł. 120 cm i 2 l workiem bezlateksowym z rurą wydechowa do podłączenia do 
aparatu rozciągliwa do 50 cm z niebieskimi elastycznymi złączami, mikrobiologicznie czystego.   
Odpowiedź: 

1. Tak, pod warunkiem, że jest to obwód sterylny. 
2. Zgodnie z SIWZ. 

Poz. 1. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Poz. 2. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18: 
Dotyczy zapisów siwz: 
Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy 
zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 19: 
Dotyczy wzoru umowy: 
Prosimy o zmianę zapisu §10 ust. 1a i b poprzez: 
1a – usunięcie zapisu „…nie mniej niż 50zł za każdy dzień opóźnienia”. 
1b – zmianę wysokości kary na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (wartości zadania) 
określonej w § 6 umowy. 
Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione ty, aby Zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco 
wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami 
współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. 
Jednocześnie należy powołać się na stanowisko zajęte w judykaturze przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 
17 marca 1988r. (IV CR 58/88) w myśl którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec 
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąca  
charakter surogatu odszkodowania – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. 
Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z art.58 par. 2 kodeksu cywilnego, którego przepisy 
stosuje się do postanowień umów w sprawach Zamówień Publicznych, umowa może być uznana za nieważną 
jeżeli jej zawarcie lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną ze stron silniejszej 
pozycji”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca prawidłowo będzie realizował umowę, kary umowne 
pozostaną tylko martwym zapisem.  
 
Pytanie nr 20: 
Pytanie do zadania 10   
Prosimy o dopuszczenie: 
w poz. 1 obwód oddechowy do respiaratora jednokrotnego użytku, sterylny. Gładki wewnętrznie. Dla dorosłych. 
Dwie rury o długości 160cm z PCV, złącza do respiratora 22mmF typu Flex, trójnik Y z kapturkiem 
zabezpieczającym zatyczką,. Średnica rur 22mm. Czas stosowania 7 dni. Opakowanie typu folia - folia.  
w poz. 2  obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń; jednokrotnego użytku, sterylny. Gładkie wewnętrznie z 
zewnętrznym zbrojeniem tworzącym powierzchnię karbowaną. Dla dorosłych. Ramiona o długości 180cm z 
PCV, złącza do urządzenia 22mmF typu Flex, trójnik Ypacjenta z łącznikiem kolankowym z portem luer-lock z 
zatyczką ), dodatkowe ramię długości  90cm +/-10cm, worek oddechowy dwulitrowy, bezlateksowy. 
Opakowanie folia-folia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 21: 
Pytanie do zadania 9 poz. 1 
Prosimy o wydzielenie z zadania 9 poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu. Istnieją bowiem na rynku polskim, 
które nie posiadają z swojej ofercie wszystkich produktów z powyższego zadania. Przychylenie się do naszej 
prośby zwiększy konkurencję wśród oferentów. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższego 
rozwiązania: maska krtaniowa klasyczna : sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wykonana 
z termoplastycznego PCV, z mankietem typu softseal uformowanym w całość z rurką, przewód do 
napełniania mankietu zintegrowany z rurką z oznaczeniami max. objętości wypełnienia mankietu na 
widocznej części, mankiet zapewniający dobre przyleganie, posiadająca zawór uszczelniający,balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikacje rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia 
mankietu metodą dotykową, możliwość wprowadzenia rurki intubacyjnej, korpus maski zakończony złączem 
do układu oddechowego; rozmiar od 1 do 5 co 0.5,maski bez obecności lateksu 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 22: 
Pytanie do zadania 3 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie drenu tlenowego o długości 210cm. W opakowaniu 100szt. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dren tlenowy o długości 210 cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zbiorcze 
opakowanie – 100 sztuk. 
 
Pytanie nr 23: 
Pytanie do zadania 3 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie drenu tlenowego o długości 180cm. W opakowaniu 100szt. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 24: 
Pytanie do zadania 3 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie łącznika do układu rur oddechowych, bez podania wymiarów , łącznik ze złączem 
kątowym podwójnie obrotowy oraz podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem. Porty 7,6mm oraz 
9,6mm. Złącze pacjenta: 22M/15F; złącze respiratora 15M. W opakowaniu 15 sztuk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25: 
Pytanie do zadania 3 poz. 3  
Prosimy o dopuszczenie  tzw. „martwej przestrzeni” wykonanej z rury rozciągalnej; regulacja na długości 7-
15cm. Opakowanie typu folia – folia. W opakowaniu 75 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. Natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na opakowanie – 75 sztuk. 
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Pytanie nr 26: 
Pytanie do zadania 3 poz. 3  
Prosimy o dopuszczenie  tzw. „martwej przestrzeni” wykonanej z rury karbowanej ; o długości 17cm. 
Opakowanie typu folia – folia; biologicznie czysty. W opakowaniu 50 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 27: 
Pytanie do zadania 3 poz. 4  
Prosimy o dopuszczenie plastycznej sondy do wprowadzania rurki intubacyjnej. Z drutem aluminiowym. 
Pokryta miękkim, elastycznym materiałem ułatwiającym wprowadzenie rurki z  miękką końcówką dystalną – 
atraumatyczną. Bezpieczna w MRI. Sterylna, bez lateksu , średnica 4,7mm, długość 340mm. Opakowanie 
indywidualne łatwe do otwarcia i wyjęcia prowadnicy. W opakowaniu 10 sztuk.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 28: 
Pytanie do zadania 3 poz. 4  
Prosimy o dopuszczenie: elastyczna rurka ułatwiająca wprowadzenie rurki intubacyjnej; potocznie zwanej 
Bougie. Ułatwia lokalizację tchawicy i wprowadzenie rurki intubacyjnej w przypadku trudnego dostępu do dróg 
oddechowych średnica 5mm, długość 700mm, sterylna, bez lateksu. Opakowanie indywidualne łatwe do 
otwarcia i wyjęcia prowadnicy. W opakowaniu 10 sztuk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 29: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 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 30: 
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 31: 
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 32: 
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. Jeżeli Wykonawca prawidłowo będzie realizował umowę, kary umowne 
pozostaną tylko martwym zapisem.  
 
Pytanie nr 33: 
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. Jeżeli Wykonawca prawidłowo będzie realizował umowę, kary umowne 
pozostaną tylko martwym zapisem.  
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Pytanie nr 34: 
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; 

b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych 
okoliczności, 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
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)  

e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o 
zakres tych zmian.” 

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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 35: 
Czy Zamawiający w Zadaniu 11 dopuści worki laparoskopowe o szerokości 85 mm oraz długości 185 mm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Pytanie nr 36: 
Dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści worek o szerokości 64mm i długości 150mm (pojemność 200ml). 
Sztywny trzon o średnicy 10mm wyposażony jest w pojedynczy uchwyt na palce. Worek wykonany z odpornego 
na rozerwanie materiału Nylon RipStop. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 37: 
Zadanie nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści:  jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych,  2 rury karbowane o 
dł. 160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych 
zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm, złącza 22mmF EVA – miękkie końcówki 
dobrze dopasowujące się, sterylny (opakowanie folia-papier) lub mikrobiologicznie czysty (opakowanie 
foliowe)? 
Obwody te różnią się od wymaganych przez Zamawiającego wyłącznie materiałem – są one karbowane, 
wykonane polietylenu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga obwodów sterylnych. 
 
Pytanie nr 38: 
Zadanie nr 10, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści:  jednorazowy obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, 
materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 
cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, 
średnica złącza 22mmF z EVA – – miękkie końcówki dobrze dopasowujące się,  złączka prosta 22mmM-
22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny (opakowanie folia-papier) lub   
mikrobiologicznie czysty ( opakowanie foliowe ) ? 
Obwody te różnią się od wymaganych przez Zamawiającego wyłącznie materiałem – są one karbowane, 
wykonane polietylenu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga obwodów sterylnych. 

 

Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ: 

1) rozdział II § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 5-ciu dni roboczych oraz poinformować 
Kupującego faksem o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma faksu zawierającego 
informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 piątego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że 
reklamacja została uwzględniona.” 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na 
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 
 

          Z poważaniem 
 
 


