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Katowice, dn. 10.08.2017 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.  
 Nr sprawy: ZP-17-070UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
   
Pyt. 1 Pakiet 7, pozycja 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem portu bocznego domykanym standardowo, dostępne w 
następujących rozmiarach : 
• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ     29 ml/min 
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min 
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min 
• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min  ? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 2 Pakiet 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami 
kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ? 
Odp.: Zamawiający wymaga, aby port boczny był umieszczony centralnie tzn. pośrodku między 
skrzydełkami. 
 
Pyt. 3 Pakiet 7 
Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy lub logo producenta na kaniuli, ponieważ 
w momencie incydentu medycznego ,,wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być 
identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu 
wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy’’, tak więc 
nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania. 
Odp.: Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.  
Dyrektora SPSKM 
Pyt. 4 Pakiet 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę parametrów oceny i przyzna 40 pkt kaniulom posiadającym 3 widoczne 
paski kontrastujące w RTG ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kryterium ocennego (Jakość). Zgodnie                       
z SIWZ. 
 
Pyt. 5 Pakiet 11 poz. 2 - Igły do portów 
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2. igły bezpieczne z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym (igły Hubera) 
o długości drenu 250 mm wyposażone w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka 
zakłucia i kontakt z krwią pacjenta, wskazujący wizualnie i akustycznie na zabezpieczenie igły z widocznym 
miejsce nakłucia (jak w klasycznym „motylku ergonomiczne skrzydełka (ich kolor oznacza grubość igły) 
umieszczone na ekstraktorze pozwalającym na usunięcia igły jedną ręka przez jedną osobę.  
Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił długości drenu. Zgodnie z SIWZ.  
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Pyt. 6 Pakiet 11 poz. 1 - Igły do portów 
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 zakrzywione igły do przepłukiwania portu naczyniowego o szlifie 
łyżeczkowym (igły Hubera) o długości użytkowej 20 mm (od miejsca zakrzywienia do ostrza) i całkowitej 
długości 25 mm? 
Odp.: Tak, pod warunkiem że rozmiar igły wynosi 20G. 
 
Pyt. 7 Pakiet nr 11  
Czy Zamawiający poprawi pomyłkę pisarską w punkcie 2.e. zamieniając rozmiar igły z 20G x 20 mm (+/- 2 mm) 
na 22G x 20 mm (+/-2 mm)? Rozmiar 20G x 20 mm (+/- 2 mm) występuje w specyfikacji dwukrotnie w punkcie 
2.b. i w punkcie 2.e. przy czm zamawiane ilości różnią się. 
Odp.: Zamawiający dokonał już korekty  i udostępnił skorygowany Załącznik nr 11 do SIWZ na stronie 
internetowej Szpitala w dniu 07.08.2017 r. 
 
Pyt. 8 Pakiet 1, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona ze stalowym trokarem, długość preforacji 15cm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 9 Pakiet 1, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona, długość preforacji 14cm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 10 Pakiet 1, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści dren Redona, długość preforacji 15cm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 11 Pakiet 1, pozycje 6 - 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6 i 7.  
 
Pyt. 12 Pakiet 3, pozycja 1 
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje worka do godzinowej zbiórki moczu z 2 
filtrami hydrofobowymi oraz min. 1 zastawką bezzwrotną? 
Odp.: Zamawiający dokonuje korekty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z korektą 
Załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pyt. 13 Pakiet 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności użytkowej 25ml, całkowitej „po brzeg” 30ml? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 14 Pakiet 5, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści koreczki o długości (wraz z trzpieniem) ok. 10mm oraz średnicy ok. 10,5mm, 
pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’250 szt.? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 15 Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kraniki w opakowaniach zbiorczych a’50 szt.? 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 6 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.08.2017 r. 
 
Pyt. 16 Pakiet 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 100 j.m./ml, skalowane co 0,02ml/1ml? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 17 Projekt umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pyt. 18 Projekt umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:  
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub 
braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 4 i § 2 pkt. 6b  
niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto 
nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości 
netto opóźnionej części zamówienia.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 19 Projekt umowy 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1 w zakresie Pakietu od którego 
realizacji zamawiający odstąpił. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 20 Pakiet nr 2 poz. 5 i 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 (Materiały do systemu Serres) w poz.5 i 6  wymaga, aby wkłady workowe  
pojemności 1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1 
litr w kształcie owalnym, jakie aktualnie Zamawiający posiada a wkłady 2 litrowe kompatybilne z pojemnikami 
wielorazowymi  2 litrowymi w kształcie okrągłym?  
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
 
Pyt. 21 Pakiet nr 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 nie wymaga dołączenia próbek?  
Odp.: Zamawiający nie wymaga próbek. 
 
Pyt. 22 Pakiet nr 4 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do leków jednorazowego użytku z oznaczeniem 
objętości co 1ml, o max. objętości kieliszka 30 ml, o średnicy podstawy wynoszącej 2,7cm? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dysponuje tacami do leków do których została dobrana max. 
średnica podstawy kieliszka. 
 
Pyt. 23 Pakiet nr 4 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków w opakowaniach handlowych=80szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp.: Zamawiający określił maksymalną wielkość opakowania 100 szt. więc oferowane opakowanie                 
po 80 szt. jest zgodne z SIWZ. 
 
Pyt. 24 Pakiet nr 9 poz. 1 a-b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z opakowaniem typu blister (papier/folia)                              
z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min. 0,5 cm, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odp.: Zamawiający nie określił rodzaju opakowania. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 25 Pakiet nr 9 poz. 1 a-b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk strzykawek i odpowiednie 
przeliczenie ilości?  
Odp.: Zgodnie z korektą załącznika nr 9 do SIWZ. 
 
Pyt. 26 Pakiet nr 10 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek oznaczonych odpowiednimi piktogramami, 
zgodnie z normą PN-EN ISO 13485:2004 oraz dyrektywą 33/42/EEC, posiadających opis w języku angielskim? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na opis w języku angielskim. 
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Pyt. 27 Pakiet.1, poz.1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga cewników do podawania tlenu przez nos 
pozbawionych szkodliwych substancji: DEHP i BPA z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?  
Odp.: Zamawiający nie określił z jakiego ma być wykonany cewnik. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 28 Pakiet 1, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley 24CH z balonem 30-50ml, reszta parametrów                           
i rozmiarów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 29 Pakiet 1, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 10-
18CH o długości roboczej (bez konektora) 56cm, z konektorem 60cm, spełniających pozostałe parametry 
SIWZ. 
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
ca 
Pyt. 30 Pakiet 1, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg 
oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? 
Odp.: Zamawiający nie określił kształtu wewnętrznej końcówki. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 31 Pakiet 1, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru próbek oczekuje zamawiający w poz. nr 4, gdyż 
w SIWZ umieścił zapis o cewniku 16CH – 1 szt., podczas gdy w poz. 4 wymaga cewników w rozmiarach 18-
26CH? 
Odp.: Zamawiający koryguje zapis SIWZ Rozdział VI  pkt 9 ppkt 9.1 w zakresie Pakietu nr 1 poz. 4 tj. 
Zamawiający żąda bezpłatnych próbek dla Pakietu nr 1 poz. 4  (cewnik urologiczny trójdrożny) rozmiar: 
18CH -1 szt. 
 
Pyt. 32 Pakiet 3, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową                          
o wysokim stopniu dokładności, wyskalowaną co 1 ml od 1 do 40 ml, co 5 ml do 90 ml i co 10 ml do 500 ml, 
tak jak w obecnie stosowanym przez Zamawiającego zestawie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 33 Pakiet 3, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać przynajmniej 3 sposoby mocowania 
zestawu do łóżka pacjenta co sprawia, iż system jest bardziej kompatybilny do mocowania ze wszystkimi 
typami łóżek? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 34 Pakiet 3, poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do pomiaru godzinowej diurezy posiadał przezroczyste okienko 
podglądu w łączniku do cewnika foleya, okienko ma służyć do kontroli obecności moczu i samego procesu 
pobierania? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 
 
Pyt. 35 Pakiet 3, poz. 2 
Czy zamawiający oczekuje worek posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya, 
okienko ma służyć do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania, dokładnie tak samo jak w 
pozycji wyżej? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 
 
Pyt. 36 Pakiet 3, poz. 2 
Czy zamawiający oczekuje dokumentów potwierdzających możliwość użycia worka przez 14 dni wydanych 
przez producenta? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
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Pyt. 37 Pakiet 4, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie kieliszków z jednoczesnym przeliczeniem 
ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech 
miejsc po przecinku.  
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 4 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.08.2017 r. 
 
Pyt. 38 Pakiet 5, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 100szt koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
w formularzu asortymentowo-cenowym, lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc 
po przecinku.  
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 5 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.08.2017 r. 
 
Pyt. 39 Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wielkości opakowania zbiorczego 100 szt. 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 6 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.08.2017 r. 
 
Pyt. 40 Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone  białe trójramienne 
pokrętło oraz w kolorowe znaczniki do oznaczania linii żylnej (niebieski) i tętniczej (czerwony)? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 41 Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu 
materiału odpornego na pękanie, przystosowanego do podaży leków drażniących i silnie działających? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 42 Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kraników sterylizowanych radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 43 Pakiet 7, poz. 1 
Prosimy zamawiającego do dopuszczenie kaniul o następujących parametrach: 
-samodomykającym się korkiem portu bocznego,  
-z zastawką antyzwrotną,  
-dostępność rozmiarów 22-14G,  
-kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 3 pasków radiocieniujących,  
-kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan, 
- Opakowanie sztywne , które chroni przed utratą jałowości . 
22Gx25mm przepływ 42 ml/min 
20Gx32mm przepływ 67 ml/min 
18Gx32mm przepływ 103 ml/min 
18Gx45mm przepływ 103 ml/min 
17Gx45mm przepływ 133 ml/min 
16Gx45mm przepływ 236 ml/min 
14Gx45mm przepływ 270 ml/min 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 44 Pakiet 7, poz. 2 
1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach: 
- z samozamykającym się portem górnym, 
- z przeźroczystą komorą ułatwiająca obserwację napływu krwi, 
- zastawką antyzwrotną,  
- dostępność rozmiarów 22-14G,  
- rozmiary kodowane kolorystycznie,  
- Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 3 pasków radiocieniujących,  
- kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego – poliuretan, 
- Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ,  o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, 
umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. 
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- Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający personel 
medyczny przed zakłuciem igłą.  
- Kaniula  bezpieczna ma także chronić przed przypadkami  nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu 
igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem.  
- Elastyczne skrzydełka mocujące, 
-  koreczek luer lock, samodomykający się koreczek portu bocznego, 
- pakowana pojedynczo w opakowanie sztywne które chroni przed utratą jałowości  
-  sterylizowane  radiacyjnie.  
Rozmiary: 
22 G - 0,9 x 25 mm niebieski 
20 G - 1,1 x 32 -33 mm różowy 
18 G - 1,3 x 32 – 33 mm zielony 
18 G - 1,3 x 45 mm zielony 
17 G - 1,5 x 45 mm biały 
16 G - 1,8 x 45 -50 mm szary 
14 G - 2,0 x 45 -50  mm pomarańczowy 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 45 Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze 
igły, co zabezpiecza personel medyczny nie tylko przed przypadkowym zakłuciem ale również zachlapaniem 
krwią? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 46 Pakiet 8, poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy bezigłowy zawór nie powinien posiadać mechanicznych 
elementów, tak jak obecny używany przez zamawiającego? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 47 Pakiet 8, poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy bezigłowy zawór dostępu naczyniowego powinien posiadać 
zastawkę w postaci  łatwej i skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany 
(która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym 
przeźroczystym konektorze? Chcemy zaznaczyć, że silikonowa jednoelementowa zastawka osadzona                       
na konektorze daje jedynie gwarancje skutecznej dezynfekcji. 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 48 Pakiet 8, poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych oferowanego produktu była potwierdzona  badaniami klinicznymi załączonymi do oferty? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 49 Pakiet 9, poz.1 b, c 
Prosimy zamawiającego do dopuszczenie strzykawek renomowanej firmy Becton Dickinson w pozycjach B i C 
 posiadającą skale co 1 ml. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.  
 
Pyt. 50 Pakiet 9, poz.1 a, b, c 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze 
w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 51 Pakiet 9, poz.1 a, b, c 
Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu 
zachowania kompatybilności strzykawek.  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 52 Pakiet 9, poz.1 a, b, c 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek 
niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych 
niezgodnie z zaleceniami producentów pomp? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 53 Pakiet 13, poz.1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby przyrząd do przetaczania 
wyposażony był w zatyczkę filtrem hydrofobowym umożliwiającym łatwe i bezpieczne odpowietrzenie                       
i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia zestawu? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 54 Pakiet 13, poz.1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby przyrząd do przetaczania 
wyposażony był w łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia bez ryzyka skręcania łączonych 
elementów? 
Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 55 Pakiet 15, poz.1, 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu jednorazowego, sterylnego, do infuzji leków 
cytotoksycznych, z jednoelementową, elastyczną komorą kroplową wykonaną z transparentnego materiału,                
z dodatkowym oznaczeniem  pierścieniowym umożliwia łatwość wypełnienia i kontrolę poziomu przepływu, 
dren o długości 210cm, wykonany z medycznego PCV niezawierającego szkodliwych ftalanów DEHP, reszta 
parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 56 Pakietu nr 11: 
Czy Zamawiający dopuści igły o niskim profilu, ze sztywnym przezroczystym korpusem zabezpieczonym                    
od spodu miękką pianką dostosowującą się do kształtu podłoża? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 57 Pakietu nr 8: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zawór bezigłowy przeznaczony do użytku przez 7 dni i większej ilości 
aktywacji -  400? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 58 Pakietu nr 8: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2, 3 i 4 przedłużkę o długości 12-13 cm i przepływie 350 ml/min, jako 
nieznacznie różniące się od wymaganych, a także o mniejszych (lepszych) objętościach wypełnienia? 
Odp.: Zgodnie z korektą Załącznika nr 8 umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.08.2017 r. 
 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164               
z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie: 
SIWZ - Rozdział VI  pkt 9 ppkt 9.1: w zakresie żądach próbek dla Pakietu nr 1 poz. 4, SIWZ - Rozdział VII pkt 5: 
koryguje omyłkę pisarką tj. było: Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1-15 do SIWZ, powinno być: 
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ, Rozdział VII pkt 13 koryguje omyłkę pisarską                          
w zakresie nazwy i oznaczenia sprawy tj.: było: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW 
OPERACYJNYCH” oznaczenie sprawy: ZP-17-051UN, powinno być: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ZP-17-070UN. 
Załącznika nr 3 poz. 1 do SIWZ (parametry wymagane - opis przedmiotu zamówienia poz. 1), Załącznika nr 9 
poz. 1 do SIWZ (parametry wymagane - opis przedmiotu zamówienia, wielkość maksymalna opakowania),  
 

 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                        Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                           mgr Ewa Mołek
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  
 
Pakiet 3 -  Worki do godzinowej 14-dniowej zbiórki moczu  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  
Nr 

katalogowy 
Zamawiana 

ilośd 
Cena jednostkowa 

netto za szt. 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT [zł] 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Worki do godzinowej zbiórki moczu w składzie: 
- komora pomiarowa 500 ml z paskami do 
mocowania; 
- worek 2000 ml bardzo wysoki stopieo 
dokładności pomiaru, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml 
do 100 ml, co 10 ml do 500 ml; 
- bezigłowy port do pobierania próbek moczu; 
- 2 filtry hydrofobowe oraz min. 1 zastawka 
bezzwrotna; 
- długośd drenu min. 1,2 m 

 

 200 szt.      

2. 

Worki do 14-dniowej zbiórki moczu w składzie: 
- szczelny, całkowicie zamknięty system; 
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, 
adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo 
wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 
ml i co 100 ml do 2.000 ml; 
- worek wykonany z bardzo mocnej folii; 
- wieszak przystosowany do każdej ramy łóżka; 
- przewody o dużej średnicy odporne na 
zaginanie się, o długości 110-120 cm; 
- komora kroplowa z wbudowanym filtrem  
powietrza; 
- zawór spustowy worka; 
- wbudowany zawór przeciwzwrotny; 
- bezigłowy port do pobierania próbek; 
- konstrukcja ograniczająca kontakt z podłogą; 
- konstrukcja worka umożliwiająca 
użytkowanie go przez okres 14 dni z 
zachowaniem funkcjonalności oraz jałowości. 
 

 

 200 szt.      
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RAZEM    

 
 
 
 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                   ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                     do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
Pakiet 9 - Strzykawki jednorazowe z gumowym tłokiem, strzykawki bursztynowe  
 

Lp. Nazwa asortymentu - parametry wymagane Producent  
Nr 

katalogowy 

Proponowana 
wielkośd 

opakowania 

Zamawiana 
ilośd 

Cena jednostkowa 
netto za sztukę lub 

cena netto za 
oferowane 

opakowanie* 

Stawka 
podatku VAT 

[%] 

Wartośd netto  
[kol. 5 * kol. 6] 

Wartośd podatku 
VAT [zł] 

Wartośd brutto            
[kol. 8 + kol. 9] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Strzykawki jednorazowe niskooporowe z gumowym 
tłokiem pasujące do wszystkich typów pomp 
infuzyjnych, ze szczelnym połączeniem luer-lock. Tłok 
strzykawki szczelny, ze swobodnym przesuwem, 
posiadający system blokady przed całkowitym 
wysunięciem. Czytelna, trwała wyraźna skala oznaczona 
co 1 ml dla objętości 20 ml, co 2 ml dla objętości 50 ml. 
Opakowanie jednostkowe umożliwiające zachowanie 
jałowości strzykawki podczas otwierania z wyraźnie 
oznaczoną datą ważności, z mankietem do otwierania 
min. 0,5 cm na szerokości opakowania - kompatybilne z 
aparatami do hemodializy Fresenius Medical Care 
4008S. Max. wielkośd opakowania 100 szt. 

x x x x x x x x x 

a. strzykawki jednorazowe 20 ml    25.000 szt.      

b. strzykawki jednorazowe 50 ml    13.000 szt.      

c. 
strzykawki jednorazowe 50 ml do podaży leków 
światłoczułych 

 
 

 
3.000 szt.      

RAZEM    

 

* W kolumnie 7 Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć czy oferowana cena dotyczy sztuki czy opakowania . 
 
 

__________________ dnia _________ 
 
                                                                                                   ............................................................................................................... 
                                                                                                                    Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych  

                     do reprezentowania Wykonawcy 


