
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań, u l .  Mickiewicza 2  

 
 

 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

SR/XV-270-3(4)-SS/19           Poznań, dnia 30.01.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-3-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Zapisy SIWZ, rozdział VII 

Czy Zamawiający dopuści sporządzenie oferty w innym formacie niż doc., tj.  w formacie PDF, co 

ułatwi składanie ofert? Format doc. zdecydowanie utrudnia składanie oferty np. wyceny wykonywanej 

w formacie exel. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza sporządzanie ofert w formacie PDF. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści igłę z filtrem do pobierania leku o długości 40 

mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

2. Pakiet 15, pozycja 26-30. Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonany z  biokompatybilnego, 

przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych? Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

3. Pakiet 23, pozycja 1-9. Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

4. Pakiet 24, pozycja 3-7. Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany papier-folia? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

5. Pakiet 27, pozycja 2. Czy Zamawiający ma na myśli kankę doodbytniczą w rozmiarze CH 22? 

6. Pakiet 27, pozycja 3-5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by zgłębniki posiadały cyfrową 

podziałkę głębokości oraz satynową powierzchnię? 

7. Pakiet 30, pozycja 1-2. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli 

nam złożyć konkurencyjna ofertę? 

8. Pakiet 31, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści dreny do cystoskopu lub rektoskopu, pojedynczy 

z końcówką z miękkiego silikonu? 

9. Pakiet 32, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści wzierniki Cusco regulowane za pomocą szpili? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

10. Pakiet 34, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg 

oddechowych  z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi? Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ. 

11. Pakiet 38, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń 

włosowatych o głębokości nacięcia 1,8 mm? 

12. Pakiet 38, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń 

włosowatych pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Dopuści. 

Ad. 3. Jak w SIWZ. 

Ad. 4. Jak w SIWZ. 
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Ad. 5. CH 24. 

Ad. 6. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 8. Dopuści. 

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 10. Tak. 

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12. Tak. 

 

PYTANIE: 

1. Pakiet nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści standardowy przyrząd do infuzji z okrągłym, 

dwudrożnym kolcem, wykonanym z ABS bez wzmocnienia - sama jego konstrukcja eliminuje 

konieczność stosowania dodatkowych wzmocnień? 

2. Pakiet nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem 

szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

3. Pakiet nr 1 poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na 

dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala? 

4. Pakiet nr 1 poz.4 i 5. Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji przedłużaczy o długości 150 cm. 

5. Pakiet nr 1 poz. 6 i 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą 50/60 ml. 

6. PAKIET NR 2 poz. 1 – 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z 

końcówką Luer, rozszerzoną skalą 2 m/3ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12ml, 20ml/24 ml, kodowanie 

kolorystyczne na opakowaniu zbiorczym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda 

pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na w/w asortyment. 

7. PAKIET NR 2 POZ. 5-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki z 

kontrastującym mlecznym tłokiem, której cylinder  wykonany jest z polipropylenu, tłok 

polietylenowy zakończony jest „gumką” pozbawioną lateksu, posiadający podwójne uszczelnienie 

tłoka. Pragniemy zaznaczyć, że podczas wykonywania procedur medycznych, do których 

wykorzystane są strzykawki, w przypadku strzykawek trzyczęściowych, substancja medyczna 

przez nie podawana nie ma bezpośredniego kontaktu z tłokiem strzykawki. Kontakt z „lekiem” ma 

jedynie polipropylenowy cylinder i bezlateksowa gumka, o pojemności i skali: 

 

 

 

 

 

 

8. PAKIET NR 2 POZ. 5-8. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu - powoli to  Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na 

pozostały asortyment w pakiecie. 

9. Pakiet nr 2 poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  cewnikowej 50/60 ML 

10. Pakiet nr 2 poz. 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  do insulity z igłą w 

rozmiarze 0,33 x 13 mm. 

11. Pakiet nr 2 poz. 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  do tuberkuliny  z igła w 

rozmiarze 0,45 x 13 mm. 

12. Pakiet nr 2 poz. 9 i 10. Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janetta z dodatkowym 

łącznikiem typu Luer 

13. Pakiet nr 2 poz. 9 i 10. Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janetta z podwójna 

skalą pomiarową. 

14. PAKIET NR 2 POZ. 13-17. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu powoli to  Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na 

Opis Skala 

3 ml Luer - Lock 0, 1 ml 

5/6 ml ml Luer – Lock 0, 2 ml 

10/12 ml Luer – Lock 0, 2 ml 

20/22 ml Luer - Lock 1 ml 
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pozostały asortyment w pakiecie. Obecnie proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko 

jednego producenta i wykonawcę co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty innym 

producentom. 

15. PAKIET NR 4 POZ. 27-30. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu powoli to  Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na 

pozostały asortyment w pakiecie. Obecnie proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko 

jednego producenta i wykonawcę co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty innym 

producentom. 

16. PAKIET NR 4 POZ. 30. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z 

przedłużeniem 10cm lub 7 cm. 

17. PAKIET NR 4 POZ. 30. Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym 

identyfikatorem pozycji o/z. 

18. PAKIET NR 6, poz.8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze o długości 40 

mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

19. Pakiet 19 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z foli chroniącej przed światłem 

w rozmiarze 35x55 cm, zamiast 30x40 cm. 

20. Pakiet 19 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z foli chroniącej przed światłem 

w rozmiarze 21x30 cm, zamiast 20x30cm. 

21. Pakiet 19 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z foli chroniącej przed światłem 

w rozmiarze 16x30 cm, zamiast 18x28cm. 

22. Pakiet 19 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z foli chroniącej przed światłem 

w rozmiarze 21x30 cm, zamiast 15x30cm. 

23. Pakiet 19 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z foli chroniącej przed światłem 

w rozmiarze 35x55 cm, zamiast 30x40cm. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 8.Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 10.Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 16. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 17. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 18. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 19. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 22. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE: 

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem 

technicznym służącym do podawania leku  Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie 

konieczności składania dokumentów zgodnie z punktem 9.3 rozdziału III  w przypadku pakietu nr 20. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy pakietu nr 20). 

 

PYTANIE: 

1. PAKIET 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1-3 

(przyrządy do przetaczania) ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w 

tym pakiecie? 

2. Pakiet 1 poz. 1 czy zamawiający dopuści przyrząd z osłonką na kolec igły biorczej umożliwiającą 

zabezpieczenie po użyciu? 

3. Pakiet 1 poz. 2 czy zamawiający dopuści przyrząd z osłonką na kolec igły biorczej umożliwiającą 

zabezpieczenie po użyciu? 

4. Pakiet 1 poz. 3 czy zamawiający dopuści przyrząd z osłonką na kolec igły biorczej umożliwiającą 

zabezpieczenie po użyciu? 

5. Pakiet 1 poz. 1 czy zamawiający dopuści przyrząd z informacja na etykiecie o braku zawartości 

latexu i braku zawartości ftalanów DEHP? 

6. Pakiet 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 9-10 

(strzykawki cewnikowe) ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w 

tym pakiecie? 

7. PAKIET 4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 27 ( 

KORECZKI) ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie? 

8. Pakiet 4 poz. 27 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem? 

9. PAKIET 23. Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej 

jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową 

z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym , pakowane po 100 szt.? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 6. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 8.Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 9. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Czy w pakiecie 29 poz.1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laparoskopowego woreczka 

ekstrakcyjnego, sterylnego, wykonany z poliuretanu -tworzywa o wysokiej wytrzymałości. 

Wyposażony w prowadnicę i samorozprężalny pierścień ułatwiający aplikację, oraz samozaciągającą, 

wytrzymałą nić do zamknięcia oraz prosimy o określenie jakiej pojemności Zamawiający oczekuje – 

150, 220 czy 600 ml? 

ODPOWIEDŹ: 

Wyrazi zgodę i oczekuje 600ml. 

 

 

PYTANIE: 

Czy w pakiecie 29 poz.2 Zamawiający nastąpiła omyłka i Zamawiający ma na myśli instrument ssąco-

płuczący i czy Zamawiający wyrazi zgodę na 370 cm? 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopatruje się pomyłki (instrument ssąco-płuczący), długość końcówki 33cm. 

Dopuszcza długość całkowitą 370cm. 

 

PYTANIE: 

1. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 58-66, 68-76. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, 

co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna 

konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości 

oferentów i naraża Zamawiającego na uzyskanie oferty po znacznie zawyżonej wycenie, 

niekoniecznie wysokiej jakości. 

2. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 62. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, 

antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności 

filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni 

martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności 

nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr 

wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany 

pojedynczo papier/folia? 

3. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 64. Czy Zamawiający dopuści wymiennik o objętości 8 ml? 

4. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 70. Czy Zamawiający dopuści obwody o długości ramion 180 cm? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet Nr 2 poz. 1-4:  
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za opakowanie a’100 szt., z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym bądź umożliwienia 

podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsca po przecinku. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

PYTANIE: 

Pakiet Nr 2 poz. 16:  

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga objętości gliceryny 5ml 

oraz 10 ml, każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga objętości gliceryny 5ml oraz 10ml, każdorazowo do wyboru przez 

Zamawiającego. 

 

PYTANIE: 

Pakiet Nr 4 poz. 31:  

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika dostępu naczyniowego o długości 

roboczej 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, o przepływie 

min. 165 ml/min, dostosowanym do średnic kaniul. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w 

postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna 

materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu) , wnętrze pozbawione 

części metalowych, prosty tor przepływu. Zawór o objętości wypełnienia maks. 0,04 ml, o 

wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi, czas stosowania 7 dni 

lub min. 500 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet Nr 23 poz. 2:  

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ostrza w rozmiarze 11 w 

wersji 11 P, każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: 

SIWZ. 

 

PYTANIE: 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), c): 

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5%  

wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia; 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 

3 ust. 1. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 2 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

Część nr 3 oraz 5. Czy Zamawiający wymaga, aby zamówienia mogły być realizowane zgodnie z 

podaną jednostką miary- sztuka, a nie w opakowaniach zbiorczych? 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 21 poz. 1-7 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic 

o cechach:  

– Powierzchnia – mikroteksturowana, 

– Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawica polimeryzowana, 

– Grubość pojedynczej ścianki: palec – 0.21 mm 

                                                       dłoń – 0.17-0.18 mm 

                                                       mankiet – 0.15 mm 

– Długość minimalna – min. 293 mm. 

– AQL 1.0. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 21 poz. 8-12 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach 

wysokiej jakości alternatywnych rękawic: chirurgicznych bezlateksowych, neoprenowych, jałowych, 

bezpudrowych o cechach: 

– Kolor kremowy,  

– Zawartość protein zgodnie z SIWZ, 

– Powierzchnia zewnętrzna teksturowana,  

– Pokrycie powierzchni zewnętrznej – chlorowana, silikonowana,  

– Pokrycie powierzchni wewnętrznej – pokrywana poliuretanem, silikonowana. 

– Grubość pojedynczej ścianki: palec – 0.160 mm 

                                                       dłoń – 0.150 mm 

                                                       mankiet – 0.150 mm 

– Długość minimalna – min. 300 mm. 

– AQL – 0,65  (zgodnie z SIWZ) 

– Wyrób medyczny: Klasa IIa. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści. 

 

PYTANIE: 

1. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku 

zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co 

najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  

2. Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. 

3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich 

zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 lit. a. 

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane  

i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych 

naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego 

nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 3 

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji 62,63,64, co pozwoli większej ilości podmiotów złożyć 

konkurencyjną ofertę dla Zamawiającego. 

 

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 3 pozycja 62 

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 62 sterylnego filtru elektrostatycznego anestezjologicznego, 

antybakteryjnego, antywirusowego z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE,  

z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, 

potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 

1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu pa 

całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa max. 57ml, 

waga do 31g, wydajność nawilżania min 32mh H2O/l, objętość oddechowa min. 150ml,  złącze 

proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. 

 

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 3 pozycja 62 

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 62 filtru elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, 

mikrobiologicznie czystego, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność 

filtracji  bakteryjnej i wirusowej >99,999% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów,  
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badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),filtr wyposażony w dyfuzor 

przepływu, zapewniający wilgotność bezwzględną nie mniej niż 31,5mg H2O/l o przestrzeni martwej 

max. 66ml i wadze nieprzekraczającej 44g. Minimalna objętość oddechowa 200ml. Opór 1,3cm H2O 

przy przepływie 30l/min, 3,0cm H2O przy przepływie 60l/min. 

 

Pytanie 4 – dotyczy pakiet 3 pozycja 63 

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 63 filtry antybakteryjnego, antywirusowego, elektrostatycznego, 

bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowanego pojedynczo, mikrobiologicznie 

czystego. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 pkt a) 

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, 

liczonego za każdy dzień zwłoki. 

 

Pytanie 2 – dotyczy §7 ust. 1 pkt b) 

Prosimy o modyfikacje w/w ustępu na następujący: 

„(…)w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką po bezskutecznym 

upływie dodatkowego minimum 7-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia 

wykonania obowiązków umownych,” 

 

Pytanie 3 – dotyczy §7 ust. 1 

Prosimy o modyfikacje w/w ustępu na następujący: 

„(…) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie usunie braków ilościowych lub 

wad jakościowych w ww. terminach rozpatrzenia reklamacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego 

minimum 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla podjęcia wykonania 

obowiązków umownych.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy. 

 

 


