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Katowice, dn. 22.08.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO Nr sprawy: ZP-18-091UN 
 
                  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 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 7,5FR o długości 
20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co 
zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla 
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość 
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 
18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, rozszerzacz naczyniowy, znaczona prowadnica J-
Flex Tip 0.032’’, dwa koreczki heparynizowane 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 3 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 9 FR o długości 15 
cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa 
bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 
doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika 
podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera:  echogeniczną igłę 
wprowadzającą, strzykawkę,  skalpel cewnik PU widoczny w RTG, łącznik prowadzący typu ;Y’ ,  rozszerzacz 
naczyniowy, znaczona prowadnica z Nitinolu, dwa koreczki heparynizowane, naklejka identyfikująca pacjenta 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  filtra oddechowego, biologicznie czystego, z płaską hydrofobową 
membraną filtracyjną zapewniającą właściwości mechaniczne dzięki strukturze włókien i elektrostatyczne 
dzięki oddziaływaniu  intermolekularnemu,  o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999%, 
p/wirusowej 99,998 %, z wydzielonym, wymiennikiem ciepła i wilgoci , poziomie nawilżania 30 mg H20 przy 
VT=500 ml, przestrzeni martwej 34 ml, wadze 17 g, z portem kapno.  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 Pakiet nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dla dorosłych o średnicy rur 22mm, 
jednorazowego, mikrobiologicznie czystego, wykonanego z materiału medycznego bez lateksu i PCV. Zestaw 
zawierający dwie rury wdechową i wydechową o długości 180 cm zakończone od strony pacjenta zespolonym 
trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer-Lock, zabezpieczonym koreczkiem, złącza usztywnione, 
dodatkowa rura  długości 150cm, łącznik do worka, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2 l. 
Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie.      
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 5 Pakiet nr 1  
Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie 
czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, 
o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci 
o skuteczności nawilżania  34,2 mgH2O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port 
kapno pod kątem 45 stopni, waga  40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 
ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 
godz. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostał e parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 6 dotyczy Pakietu 1. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych filtrów oddechowych o właściwościach mechanicznej 
i elektrostatycznej filtracji z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci o objętości 57 ml, 
wadze 31 g i większej  skuteczności filtracji 99,999%. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 7 dotyczy Pakietu 2. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego bez możliwości rozłączenia rur od łącznika Y. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 8 projekt umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 9 projekt umowy 
Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej 
do realizacji. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 10 projekt umowy 
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. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

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

                                                                mgr Ewa Mołek  
23.08.2018 r. ………………………………….. 
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