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Katowice, dn. 25.07.2017r 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.   
                          Nr sprawy: ZP-17-071BN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem 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 późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
Pyt. 1  Pakiet 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego pakietu pozycję nr 1 a i b ,  i utworzy nowe oddzielny 

pakiet co przełoży się dla Zamawiającego do otrzymania konkurencyjnych ofert  a zarazem efektywniejsze 

wydatkowanie środków publicznych ? Odp.: Zamawiające nie wyraża zgody. 

 
Pyt. 2  Pakiet 6 
Czy Zamawiający może potwierdzić, iż  w pozycji  

a) Chodzi o igły w rozmiarze 16G x 100mm 
b) Chodzi o igły w rozmiarze 16G x 150mm   ? 

Odp.: Zamawiający potwierdza. 
 

Pyt. 3  Pakiet 8 
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath 
Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 
poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych 14 FR i długościach  
mufka-koniec cewnika/całkowita długość cewnika 19/24 cm, 23/28cm, 27/32 cm  z nadrukiem objętości 
wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, 
rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm 
strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 
cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do 
tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), 
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, 
opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pyt. 4  Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 0,1,2,3,4,5? Odp.: Pacjentami Szpitala są osoby 

dorosłe i dlatego Zamawiający kupuje maski w rozmiarach 3,4 i 5. 

 
Pyt. 5  Pakiet nr 2 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy igła z  poz. 1a i 2a ma posiadać regulację długości w zakresie 35-55 mm          

i długości maksymalnej 100 mm?  Odp.: Igły w tym pakiecie muszą posiadać podobne parametry. 

 
Pyt. 6  Pakiet nr 2 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy igła z poz. 1b i 2b ma posiadać regulację długości w zakresie 20-40 mm    

i długości maksymalnej 85 mm? Odp.: Igły w tym pakiecie muszą posiadać podobne parametry.  

 
Pyt. 7  Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści cewnik permanentny : rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 
15,19,23,27,31,35,42 cmozmiar 16 Fr,odległość od mufki do końcówki cewnika19,23,27,31,35,42 pierścień 
wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w ograniczeniu migracji bakterii oraz zabiezpiecza cewnik na swoim 
miejscu  - materiał cewnika - carbothane ( elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta- 
przepływ do 400 ml/min. 
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- światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm - końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st 
zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia- cewnik z  ramionami prostymi i zakrzywionymi ? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pyt. 8  Pakiet 6 poz. 1b  
Czy Zamawiający w pakiecie 6 w  pozycji 1b, dopuści zaoferowanie nakłuwacza z ostrzem o szerokości 1,5mm 

i głębokości nakłucia 2mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pyt. 9  Pakiet 6 poz. 1b 
Czy Zamawiający w pakiecie 6 w  pozycji 1b, dopuści zaoferowanie nakłuwacza z ostrzem o szerokości 2,5mm 

i głębokości nakłucia 1mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pyt. 12  §2 ust. 6c projektu umowy  
Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania faktury faksem/mailem w dniu dostawy towaru, ponieważ 
towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura – z siedziby spółki. 
Oryginał faktury zostanie niezwłocznie wysłany do Zamawiającego pocztą. 
W przypadku przychylenia się do naszej prośby, prosimy o podanie adresu e-mail, na który można wysłać 
fakturę. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 10  §4 ust. 1 projektu umowy  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości netto 
niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 11  §4 ust. 2 projektu umowy  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości brutto 
niewykorzystanej części/ pakietu, którego dotyczy odstąpienie. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

 

 

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

                                                         mgr Ewa Mołek 
 

 

 
 


