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Katowice, dn. 09.08.2017r 

 
 
 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 : 
   
Pakiet nr 1 

 

1. Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie rękojeści zasilanej na baterie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

2. Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga, aby żywotność rękojeści wynosiła min. 50 000h - potwierdzona 

dokumentem od producenta? Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ I nie 

wprowadza żadnych dodatkowych wymagań.  

 

3. Czy Zamawiające w poz. 2 wymaga łyżki ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu,                 

z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu? 

Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ I nie wprowadza żadnych dodatkowych 

wymagań. 

 

4. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści łyżkę laryngoskopową światłowodową wielokrotnego użytku                           

z ruchomym końcem do trudnych intubacji w rozmiarach 3 i 4? Odp.: Pytanie powiela opis przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający nie potrafi na nie odpowiedzieć.  

 

5. Czy Zamawiający w poz. 5 bezwględnie wymaga łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku, wykonanej 

ze stopu metalu? Odp.: To, czego Zamawiający bezwzględnie wymaga określił w SIWZ.  

 

6. Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym była umieszczona data ważności 

łyżki z min. 5 letnim okresem przydatności - informacja od producenta? Odp.: Zamawiający wszystkie 

wymagania określił  w SIWZ 

 
Pakiet 2, Poz. 1 i 2.  

 

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego posiadających wygodny 

ergonomiczny uchwyt typ T , ogranicznik głębokości posiadająca bardzo precyzyjne metalowe gniazdo 

Luer-lock. Możliwość regulacji igły od 26mm do 79mm, Rozmiar 15G Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pakiet 3 

 

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem 

zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do 

kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary 8G x101mm, 

8Gx152mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem 

zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do 
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kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary  11Gx101mm 

,11Gx152mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z bardzo ostrym tulipanowym ostrzem 

zapewniającym dużą precyzję zabiegu, ergonomicznym uchwytem typu T, ze skalowaną wycinarką do 

kości , plastikowym i metalowym ewakuatorem wycinka oraz silikonową szpulką. Rozmiary 13Gx89mm 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w zestawie były 2 rodzaje ewakuatora 

plastikowy oraz metalowy do użycia  w razie potrzeby? Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania zawarł                  

w treści SIWZ. 

 
Pakiet nr 5 

 

12. Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej jednorazowego użytku w rozmiarach 0-6 kodowane 

kolorystycznie: 4-biały, 5-niebieski, 6-bezbarwny. Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił                        

w SIWZ 

 

13. Czy Zamawiający wymaga masek anestetycznych, bez zawartości ftalanów i lateksu, potwierdzonych 

dokumentem od producenta. Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ  

14. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby maska była kompatybilna ze 
środowiskiem MRI? Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ  

 
Pakiet 6.  

 

15. Poz.1a Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej igły półautomatyczne do biopsji nerki ze 

znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie . Rozmiary 16G , 14G dł. 

6cm, 9cm, 11cm, 15cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza rozm 16G o dł. 9cm, 11cm i 15cm.  

 

16. Poz.1b. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej igły półautomatyczne do biopsji nerki ze 

znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie . Rozmiary 16G , 14G dł. 

11cm ,15cm Odp.: Zamawiający dopuszcza rozm 16G o dł. 11cm i 15cm. 

 

17. Poz.2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu celem zwiększenia konkurencyjności 

pakietu. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

       Pakiet 7 

 

18. Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr o długości ramion 45x18cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 
19. Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra w rozmiarach 9-24CH 80x10cm.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

20. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga drenów pakowanych podwójnie,             
w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrznie folia-papier? Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania 
określił w SIWZ 

 
 Pakiet nr 8 
 
21. Prosimy Zamawiającego o informację, czy cewnik ma być wyposażony w: 

- obrotowe skrzydełka mocujące? 
- osobny kanał dla prowadnicy? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  
 

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy 
 
22. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %? 



str. 3 

 

23. Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy 
pozostałej do realizacji. 

24. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie 
płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 
56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – 
do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 

25. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie 
może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 
r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności 
zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące”. 
Odp na pytania nr 22 - 25.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.  

 

 

 

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

 

 
 


