
Śrem, dnia  12.11. 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 Dotyczy Pakietu 9 pozycji 6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie i dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych 
parametrach: 
- wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem 
spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 
2000 ml) 
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, 
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem 
informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) 
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania 
układu 
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, 
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7 
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek 
- przystosowany do zawieszenia na łóżku 
- zestaw bezszmerowy, 
- sterylny 
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 2 Dotyczy Pakietu 10 pozycja 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 10 pozycji 6 i utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 
10A? Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego 
wyżej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty. Powyższe 
zwiększy konkurencję między oferentami, dzięki czemu zamawiający uzyska najniższą możliwą dla siebie cenę 
przy jednoczesnym  zachowaniu najwyższej jakości.
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu 25 pozycja 1 i 2 
Czy Zamawiający oczekuje, żeby  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje 
się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników 
umożliwiających podłączenie drenu? 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje , żeby wkład posiadał  w/w łącznik 



Pytanie Nr 4 Dotyczy Pakietu 25 pozycja 1 i 2 
Czy Zamawiający oczekuje wkładów wyposażonych w zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed 
zalaniem (ssak elektryczny, próżnia), posiadających skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz mający port o średnicy 
wewnętrznej 25mm służący do wsypywania proszku żelującego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badań ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 5 Dotyczy §6 pkt.2 wzoru umowy
Prosimy o zmianę brzmienia w zapisie umowy na ,, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 
Dostawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiązania 
się z umowy.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 6 Dotyczy pełnomocnictwa
W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww  postępowaniu, 
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie,  że wystarczające dla Zamawiającego będzie 
złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i 
składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana 
jest  do  przygotowania,  podpisania  oferty  przetargowej,wnoszenia  odwołań,  a  także  przyłączania  się  do 
postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz 
podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie Nr 7 Pakiet nr 38 Pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie medycznych majtek diagnostycznych z włókniny, 
jednorazowego użytku do badań ginekologicznych, kolonoskopii i rektoskopii, niejałowe, z rozcięciem, w 
rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 8 Pakiet Nr 38 Pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta, jednorazowego użytku, z włókniny, w 
rozmiarze uniwersalnym, o długości powyżej 100cm, w kolorze granatowym?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 9 Pakiet Nr 38 Pozycja 1, 2, 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortyment dopuszczonego do obrotu jako wyrób 
higieniczny?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 10 PAKIET 2 Poz. 2
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowej igły biorczej o odpowiedniej ostrości 
z kryzą ograniczającą.
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 11  PAKIET 3  Poz. 41
 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje końcówek o długościach 150,230,280 mm, tak jak 
obecnie stosowane.
Odpowiedź:
 Tak



Pytanie Nr 12  PAKIET 3 Poz. 45
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje sond 
Sengstakena o min. dł. 100 cm w rozm. 16-21, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 13  PAKIET 3 PAKIET 12 Poz. 1-2 
 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają być pakowane w opakowania niezawierające 
celulozy oraz czy mają być sterylizowane radiacyjnie.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 14  PAKIET 3 PAKIET 18 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni 
anatomiczny z rolowanym brzegiem. O grubości; (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,25; Dłoń - 0,21; 
Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: dla rozm: 5 ½, 6, 6 ½ 265 mm, rozm. 7, 7 ½ i 8 275 mm, 
rozm.: 8 ½ i 9 280 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 15  PAKIET 3 PAKIET 18 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z naturalnego lateksu 
z wewnętrznie silikonowane, bezpudrowe, w kolorze brązowym. Zawierają mniej niż 50 μg/g protein 
lateksowych. Szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego 
i anatomicznego dopasowania. Mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami 
zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. AQL po zapakowaniu < 1,0, reszta parametrów 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 16 PAKIET 19
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 6-8 i utworzenie nowego, co pozwoli naszej firmie na 
złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 17 Pakiet Nr 19 Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki  do  toalety pacjenta, o naturalnym pH, bez zawartości 
alkoholu, edycznyneje , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający 
spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez 
lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz 
opakowania, pomagającymi  utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w 
kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do 
zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w 
opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako 
kosmetyk lub wyrób medyczny.
Odpowiedź: 
Tak

Pytanie Nr 18  Pakiet Nr 19 Poz. 7
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem, z zastawką manualną do 
regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni.
Pakowana pojedynczo.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 19  Pakiet Nr 19 Poz. 8
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepeka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego 
namoczenia głowy, bez spłukiwania,  dwuwarstwowa struktura czepka  z wyraźnie oddzieloną w celu 
równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy edycznynej, zawierający w 



składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, 
składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu 
zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. 
Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub 
wyrób edyczny.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 20 PAKIET 31  Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych, niesterylnych, bezpudrowych 
o gładkiej powierzchni spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 21 PAKIET 31 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych spełniających opisy SIWZ pakowanych a’100 
szt. dla rozm. S-L oraz a’90 szt. dla rozmiaru XL.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 22  PAKIET 31 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic spełniających opisy SIWZ pakowanych a’100 szt. dla rozm. 
S- XL.
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 23  PAKIET 31 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic spełniających opisy SIWZ pakowanych a’200 szt. dla rozm. 
S- L oraz a’180 szt. dla rozmiaru XL.
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 24 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni - czyli 
pieluchomajtek wykonanych z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni,  wykonanego w 
całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego 
do tego celu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki

Pytanie Nr 25 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym 
produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki

Pytanie Nr 26 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki

Pytanie Nr 27 Dot. Pakiet nr 30, poz. 1-3:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dla dzieci posiadały atest PZH, co należy potwierdzić 
dołączeniem stosownego dokumentu do złożonej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w pieluchomajtki



Pytanie Nr 28 Dot. Pakiet nr 38, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści  w wyżej wymienionej pozycji majtki medyczne w rozmiarze L?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 29 Dot. Pakiet nr 38, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści  w wyżej wymienionej pozycji koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 30 Dot. Pakiet nr 38, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści  w wyżej wymienionej pozycji podkłady higieniczne w kolorze niebieskim?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 31 Dot. projektu umowy:
Czy za dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”? 
Odpowiedź:
Tak,od poniedziałku  do piątku 

Pytanie Nr 32 Dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający dopuści zmianę projektu umowy w §5, pkt 1.1, aby kara umowna naliczana była od
niezrealizowanej części zamówienia? 
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 33 Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z dwoma otworami   bocznymi i jednym 
centralnym?
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie Nr 34 Pakiet 1poz.56 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 częściowa z rozszerzoną skala do 2,5 ml, kolor tłoka niebieski?
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie Nr 35 Pakiet 1 poz.57-59 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niebieskim kolorem tłoka?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 36  Pakiet 1 poz. 60-62 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez podwójnej skali pomiarowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści strzykawki bez podwójnej skali pomiarowej w poz.60 i 61
 
Pytanie Nr 37 Pakiet 1 poz.64 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą rozm.0,45x13?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 38 Pakiet 1 poz.65 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą rozm.0,5x16?
Odpowiedź:
Nie



Pytanie Nr 39 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego rozpatrzyć w ciągu 5 dni roboczych 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr  40 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający  zobowiązuje  się  do  regulowania  należności  za  dostawy  towaru  przelewem  na  rachunek 
bankowy Wykonawcy  wskazany  na  fakturze,  w terminie  do  30  dni  od  przedłożenia  faktury  w siedzibie 
Zamawiającego”
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 41 Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści:
„W  przypadku  zwłoki  w  płatności  (każdorazowo  wystawionej  faktury)  powyżej  30  dni  od  momentu 
wymagalności  należności  za  dostarczony  asortyment,  Wykonawca  ma  prawo  do  wstrzymania  realizacji  
następnych zamówień”.
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr  42  Dotyczy warunków umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca  ma  prawo  potrącać  wymagalne  odsetki  ustawowe  z  uiszczonych  przez  Zamawiającego 
należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 za dostarczony towar. Wykonawca 
poinformuje  o  wartości  naliczonych  odsetek  wystawiając  odpowiednią  notę  obciążeniową.  Zamawiający 
zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 43  Dotyczy warunków umowy § 4  ust. 4
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie  wierzytelności  wynikającej  
z tej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr  44  Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 45  Dotyczy warunków umowy § 6  ust. 1
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zachowaniem  3-miesiecznego  okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z obowiązkiem rozliczenia ewentualnych 
należności” 
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 46  Dotyczy zapisów SIWZ pkt 3.4
Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych  w  brzmieniu:  „Dopuszcza  się,  aby  wyroby  przeznaczone  do  używania  na  terytorium  
Rzeczypospolitej  Polskiej  dostarczane  profesjonalnym  użytkownikom  miały  oznakowania  lub  instrukcje  
używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji  przeznaczonych dla pacjenta,  które podaje się w  
języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli  lub rozpoznawalnych kodów” dopuści 
możliwość zaoferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim?
Odpowiedź
Nie



Pytanie Nr 47 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dziala w formie Spółki z o.o.  i nie jest wszczeta jej likwidacja 

Pytanie Nr 48 Pakiet 31, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o AQL ≤1,5. 
odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie Nr 49
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100szt, z jednoczesnym przeliczeniem 
zamawianych ilości.
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 50 dot. zapisów umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 3 poprzez dodanie do niego następującego zwrotu: "W takim 
przypadku zmiana ceny brutto nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. Ceny netto pozostaną bez 
zmian." 
Odpowiedź:
Tak ale  zmiana została wprowadzona w par. 3 ust.4 wzoru umowy.

Pytanie Nr 51 dot. zapisów umowy 
Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. 
Odpowiedź:
Nie 

Pytanie Nr 52 dot. zapisów umowy 
Prosimy o modyfikacje § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie następującego zapisu: "W przypadku 
opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na 
fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez 
Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim 
przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru."
Odpowiedź:
zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 53
Czy Zamawiający  w pakiecie nr 14 wymaga aby igła  do aparatu Magnum  zaopatrzona  była  w poprzeczny  
szeroki  uchwyt  ulatwiajacy  montaż  igły w aparacie ?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 54 dot. Pak.33 poz.2 
Czy Zamawiajacy  dopuści elektrodę w rozmiarze 55x35mm, reszta parametrów  jak w SIWZ ?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 55 dot. Pak.33 poz.1
Czy Zamawiający dopusci elektrodę o średnicy  55mm , reszta parametrów  jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr56  Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami bocznymi i jednym centralny?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie Nr57  Pakiet nr 1, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści dren łączący w rozmiarze CH24?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 58 Pakiet nr 1, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 5 -11- 8 mm?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr59  Pakiet nr 1, pozycja 56-59
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr  60 Pakiet nr 1, pozycja 56
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 2,5 ml?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 61 Pakiet nr 1, pozycja 57
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 5,5 ml skalowaną co 0,2 ml?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 62 Pakiet nr 1, pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 11 ml skalowaną co 0,2 ml?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 63 Pakiet nr 1, pozycja 59
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 22 ml?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 64 Pakiet nr 1, pozycja 61
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedyńczą skalą?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 65 Pakiet nr 1, pozycja 65
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 66 Pakiet nr 1, pozycja 67
Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25 mm?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 67 Pakiet nr 1, pozycja 68
Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40 x 40 cm?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr  68 Pakiet nr 1, pozycja 70-71
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje?
Odpowiedź:
Nie



Pytanie Nr 69 Pakiet nr 1, pozycja 78
Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem w rozmiarze wewnętrznym 5,6 mm i zewnętrznym 8 mm?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 70 Pakiet nr 2, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów, bez możliwość 
zabezpieczenia igły i bez nazwy producenta?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 71 Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule z trzema paskami kontrastującymi, dostępne w rozmiarach:
Rozmiar /G Kolor Długość 

kaniuli/mm
Średnica zew.

14 G Pomarańczowy 45 2,0
16 G Szary 45 1,7
17G Biały 45 1,5
18 G Zielony 45 1,3
20 G Różowy 32 1,1
22 G Niebieski 25 0,9
24 G Żółty 19 0,7
26 G Fioletowy 19 0,6
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr  72 Pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule z trzema paskami kontrastującymi z plastikowym zatrzaskiem 
samozakładającym się po wyjęciu igły bez nazwy na korku i uchwycie igły, dostępne w rozmiarach:
Wykonane z poliuretanu:
Rozmiar /G Kolor Długość 

kaniuli/mm
Średnica zew.

14 G Pomarańczowy 45 2,0
16 G Szary 45 1,7
17G Biały 45 1,5
18 G Zielony 45 1,3
20 G Różowy 32 1,1
22 G Niebieski 25 0,9
24 G Żółty 19 0,7
26 G Fioletowy 19 0,6
Wykonane z FEP:
Rozmiar /G Kolor Długość 

kaniuli/mm
Średnica zew.

14 G Pomarańczowy 45 2,0
16 G Szary 45 1,7
17G Biały 45 1,5
18 G Zielony 45 1,3
18 G Zielony 32 1,3
20 G Różowy 32 1,1
22 G Niebieski 25 0,9
24 G Żółty 19 0,7
26 G Fioletowy 19 0,6
Prosimy o odstąpienie od wymogu aby kaniula posiadała hydrofobową membranę gwarantującą wysokie 
bezpieczeństwo zgodną z PN 10555-5?
Odpowiedź:
Nie



Pytanie Nr 73 Pakiet nr 18, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną antypoślizgową powierzchnią zapewniającą pewny chwyt, 
opakowanie foliowe?
Odpowiedź:
Nie
Pytanie Nr 74 Pakiet nr 18, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną antypoślizgową powierzchnią zapewniającą pewny chwyt, o 
długości minimum 280 mm w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 75 Pakiet nr 23, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści fartuchy zielone lub niebieskie?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 76 Pakiet nr 26, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml wykonany z polietylenu?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 77 Pakiet nr 26, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 78 Pakiet nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112 x 100x100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 79 Pakiet nr 27, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści papier  o długości 30 m?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 80 Pakiet nr 27, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści papier  w rozmiarze 108 x 25 m?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 81 Pakiet nr 31, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AGL 1,5?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza rękawice o poziomie AQL 1,5

Pytanie Nr  82 Pakiet nr 32, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,4 mm i na dłoni 0,3 mm?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 83 Pakiet nr 36, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 17 cm?
Odp.Tak

Pytanie Nr 84 Pakiet nr 36, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 25 cm?
Odpowiedź:
Tak



Pytanie Nr 85 Pakiet nr 36, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o długości drenu 120 cm?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr  86 Pakiet nr 37, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 160 x 210 cm?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 87 Pakiet nr 37, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o długości 50 m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 88 Pakiet nr 38, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści majtki medyczne w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 89 Pakiet nr 38, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 90 Dotyczy wzoru umowy, zał. Nr 5
Prosimy  Zamawiającego  o  modyfikację  §4  ust.  4  wzoru  umowy  w  następujący  sposób:  „Wykonawca 
zobowiązuje  się  do  nie  odsprzedawania  (zbywania,  cesji,  itp.)  bez  zgody  Zamawiającego  wierzytelności  
wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od  
dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego  
zgody na cesję wierzytelności.”
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 91 Dotyczy wzoru umowy, zał. Nr 5
Prosimy o dodanie do par. 3 ust 3 i par. 7 ust. 2 wzoru umowy następującego zastrzeżenia: „W przypadku 
zmiany urzędowej stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się. Powyższa  
zmiana nie wymaga aneksu.” 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji par.3 umowy w następujacy sposób:

§ 3
1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Pakiecie Nr ................. Dostawcy.
2. Dostawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą towaru 
bezpośrednio do Apteki, mieszczącej się w Szpitalu w Śremie.
3.Zamawiajacy dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie zmiany 
wysokości stawki podatku VAT .
4.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto umowy, natomiast cena netto 
umowy pozostanie bez zmian.Zmiana ceny brutto  nastąpi automatycznie  i nie wymaga  formy aneksu.
Pytanie Nr 92  Dotyczy Załącznika 4 do SIWZ
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej.
Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.
Odpowiedź:
 Zamawiający odstępuje  od wymogu  podania adresu podmiotow należących  do tej samej grupy 
kapitałowej                                                                                                     



Pytanie Nr 93 Pakiet nr 1, poz. 56-59
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania strzykawek firmy Becton Dickinson o następujących 
parametrach:
- pojemność nominalna i maksymalna odpowiednio 2, 5, 10, 20 ml
- przezroczysty cylinder i biały tłok
- strzykawki 20ml op. a’80 szt. 
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 94 dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści dreny Kehra wykonane z czystego silikonu, linia widoczna w rtg, 
znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie 
pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24Ch co 3Ch?
Odpowiedź:    
Tak                                                       

Pytanie 95
Czy w  § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty  
wystawienia faktury?
Odpowiedź:   
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 96
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  4  ust.  3  poprzez  wprowadzenie 
następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: 
Zapis w SIWZpozostaje  bez zmian 
  
Pytanie Nr 97
 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 pkt.1: 

1. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1.1. za zwłokę w dostarczeniu  zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź:   
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

                                            

                                                                                                            z poważaniem

                                                                                     mgr  farmacji Agnieszka Majcherek-Witkowska 


