
Śrem, dnia 27.10. 2014

                                              
Dot. Nr sprawy: ZP/29/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

        Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 
2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione pytania,w terminie nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/29/PN/14) na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Pytanie Nr 1 Projekt umowy - §1
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający 
będzie  zobowiązany,  np.  w  procencie  wartości  pełnego  zakresu  zamówienia.  Niedopuszczalnym  jest 
opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie 
stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, 
KIO/UZP 1447/10,  KIO/UZP 2376/10)  oraz  jest  zgodne  ze  stanowiskiem Urzędu  Zamówień  Publicznych 
(Opinia  prawna:  "Prawo opcji"  w ustawie  Prawo zamówień  publicznych  -  Informator  Urzędu  zamówień 
publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź:
Ilość wyrobów została określona z należytą starannością na podstawie aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Natomiast jakie będą faktyczne potrzeby jest to zależne od ilości pacjentów.

Pytanie Nr 2 Projekt umowy - §3 ust. 3
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni 
się cena brutto umowy, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiajacy  wyraża zgodę na dodanie w  §3 jako ust.  4 umowy następujacego zapisu:  w przypadku 
ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT  zmieni  się  cena  brutto  umowy,  natomiast  cena  netto  umowy 
pozostanie bez zmian.

Pytanie Nr 3 Projekt umowy - §5 ust. 1.1
Prosimy o zmianę kary umownej na 0,1% wartości  niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 1.1.
Było:za zwłokę w dostarczeniu  zamówionej  partii  towaru w wysokości  0,1% wartości  niezrealizowanej 
części umowy, za każdy rozpoczęty dzień,
Jest:za zwłokę w dostarczeniu   zamówionej  partii  towaru w wysokości  0,1% wartości  niezrealizowanej 
dostawy , za każdy rozpoczęty dzień,

Pytanie Nr 4 Pakiet nr 27 poz. 4 w Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG Ascard 31 o 
rozmiarze 60 mm x 12 m.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w papier

Pytanie Nr 5 Pakiet nr 27 poz. 9
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 50 mm x 30 m.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w papier



Pytanie Nr 6 Pakiet nr 27 poz. 11
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Corpulus 3 i Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm 
x 23 m.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w papier

Pytanie Nr 7 Pakiet nr 33 poz. 1-3
Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.=50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza taką możliwość

Pytanie Nr 8 Pakiet nr 33 poz. 1-3
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny 
za 1 sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Udzielono odpowiedzi w pytaniu 7

Pytanie Nr 9 Pakiet nr 33 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do monitorowania dla dorosłych jednorazowego użytku, 
piankowej,  z  żelem  stałym,  okrągłej  z  języczkiem  ułatwiającym  zdejmowanie  o  średnicy  42  mm (bez 
języczka, średnica z języczkiem 45 mm).
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w elektrodę 

Pytanie Nr 10 Pakiet 31 poz.1
Czy zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe o powierzchni gładkiej matowej?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 11 Pakiet nr 31 poz .3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rękawice były odporne na przenikanie 8 substancji chemicznych na co 
najmniej 2 poziomie ochrony co będzie potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 12 Pakiet nr 31 poz .3 Poz.3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rękawice były pakowane po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 13  Pakiet nr 31 poz .3 Poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o poziomie AQl 1,5 co jest zgodne z 
wymaganiami normy EN 455.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 14  Pakiet 15
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na ligator wielopodwiązkowy jednorazowego użytku składający się 
z cewnika, pokrętła i nasadki na endoskop z opaskami.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 1 poz. 66 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające 
aktualnym  wymaganiom  Ministerstwa  Zdrowia  i  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  dotyczące 
standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Odpowiedź:
TAK



Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz.66 ? 
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym 
samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 17 Pakiet 3, pozycja 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane 
przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny 
system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka ale także ułatwia dokładne umycie rąk.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 18 Pakiet 3, pozycja 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 
złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość 
zamówienia?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 19  Pakiet 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaczki o długości 260 mm, wysokości 125 mm, szerokości 105 mm ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 20  Pakiet 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści miskę o wysokości 920 mm ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 21 Pakiet 24, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści baseny o długości 365 mm, szerokości 270 mm, wysokości w najgłębszym miejscu 
85 mm?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 22 Pakiet 24, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o długości 245 mm +/- 5 mm, szerokości 139 mm +/- 5 mm i 
wysokości 46 mm +/- 3 mm?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr23 Pakiet 25
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile wymaga bezpłatnych kanistrów 1- litrowych i ile 2-litrowych w 
przypadku zaoferowania wkładów równoważnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga: 32 szt – kanistrów 1-litrowych, 20szt – kanistrów 2 - litrowych

Pytanie Nr 24 Pakiet 25
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co konkretnie ma na myśli przez "oprzyrządowanie"?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby pojemniki  do ssaka były kompatybilne  z drenami łączącymi do odsysania, CH25, 
dł.350cm, oba końce drenu posiadajace końcówkę F/F.

Pytanie Nr 25 Pakiet nr 17 Poz. 1 Układ oddechowy



Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z generatorem czterodyszowym mocowanym na zaczepie 
kołyskowym do paskowego mocowania lub czapeczki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w układ.

Pytanie Nr 26 Pakiet nr 17 poz. 2 Czapeczka
Czy Zamawiający wymaga, aby czapeczki można było stosować wymiennie z mocowaniem paskowym, które 
jest wygodne i proste w obsłudze, a także idealnie sprawdza się w warunkach sali porodowej, kiedy główka 
dziecka jest mokra?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w czapeczki

Pytanie Nr 27  Pakiet nr 17 poz. 3 Kaniula
Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej 
masie urodzeniowej oraz rozmiaru XL (bardzo duża)?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 28  Pakiet nr 17 poz. 4 Maska
Czy maska nosowa ma posiadać okienko, które umożliwia wizualną kontrolę ułożenia maski i oceny ilości  
wydzielonego śluzu ?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w maski

Pytanie Nr29 Pakiet nr 17 poz. 4 Maska
Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozmiaru XS (bardzo mała) dla dzieci o ekstremalnie niskiej 
masie urodzeniowej oraz rozmiaru XL (bardzo duża)?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w maski

Pytanie Nr 30 Pakiet nr 17, poz. 5 Komora nawilżacza
Czy Zamawiający dopuści komorę automatyczną z funkcją szybkiego napełniania (ok. 60 sek.) i systemem 
utrzymania wilgotności na stałym poziomie?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 31 Pakiet nr 17, poz. 6 Komora nawilżacza
Czy Zamawiający dopuści komorę automatyczną z funkcją szybkiego napełniania (ok. 60 sek.) i systemem 
utrzymania wilgotności na stałym poziomie o pojemności napełniania 150 ml?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 32 Pakiet nr 2 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość 
bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt 
na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale na 
opakowaniu jednostkowym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dopuszczenie w/w asortymentu 
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 33  Pakiet nr 2 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PCV o długości 
min  60mm,  całość  wolna  od  ftalanów  (informacja  na  opakowaniu  jednostkowym),  igła  biorcza  ścięta 
stożkowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren 
oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale na opakowaniu 
jednostkowym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.  Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na 



złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź:
NIE
Pytanie Nr 34 Pakiet nr 12 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie: Kaniula żylna, wykonana z poliuretanu z trzema wtopionymi pasami kontrastującymi 
w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu 
igły  z  kaniuli  zabezpieczający  koniec  igły  przed  przypadkowym  zakłuciem  się  personelu.   Port  do 
dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez 
kontroli  personelu  upoważnionego  do  przeprowadzania  procedury  kaniulacji.  Oznaczenie  kolorami 
odpowiadającymi rozmiarowi. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ 
krwi poza kaniulę. Rozmiary:  16Gx45mm; 17Gx45mm; 18Gx32mm i 45mm; 20G x 32mm; 22G x 25mm, 
24G x 19mm                                                                                 
Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 35 Pakiet nr  12 poz.2
Prosimy o dopuszczenie: Bezpieczna kaniula żylna  wykonana z teflonu FEP   z dwoma wtopionymi pasami 
kontrastującymi  w  promieniach  RTG.   Igła  zaopatrzona  w  specjalny  automatyczny  plastikowy  zatrzask 
samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się 
personelu.  Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony 
wobec  skrzydełek.  Mechanizm  uniemożliwiający  tzw.  samootwarcie  się  koreczka  portu  górnego  co 
minimalizuje ryzyko infekcji oraz  otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania 
procedury  kaniulacji.  Kaniula  wyposażona  w   filtr  hydrofobowy  gwarantujący  wysokie  bezpieczeństwo 
zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary: 14G(2,2)x45mm  16G(1,7)x45mm 17G(1,5)x45mm 18G-
(1,3)dł.32mm i 45mm 
20G(1,1) dł. 32 mm 22G (0,9)x25 mm. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź:
NIE

                                                                   z poważaniem

                                                                                     mgr  farmacji Agnieszka Majcherek-Witkowska 


