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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę  sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1, Pakiet 7 poz.1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody 
prostokątnej o wymiarach 55x35mm. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Nie, postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2, Projekt umowy – par. 1 ust. 5, par. 9 ust. 2.4) 
Prosimy o wykreślnie par. 1 ust. 5, par. 9 ust. ust. 2 pkt. 4) z projektu umowy. Proponowany 
zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od 
Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli 
przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli 
Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca 
składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten 
sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, 
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy 
pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, 
według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co 
jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie informuję, iż z 
uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości 
hospitalizowanych pacjentów, jak również jaki sprzęt medyczny jednorazowego 
użytku będzie niezbędny w trakcie hospitalizacji. Zatem Zamawiający w siwz podał 
maksymalną ilość poszczególnych produktów, zastrzegając sobie w ten sposób 
prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb 
i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym, określając jednocześnie, iż zmniejszenie ilości zamówionego 
asortymentu nie przekroczy 20% całości zamówienia. W związku z powyższym, 
określił również iż zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla 
poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od podanych w kalkulacji oferty, 
jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wykonawcy w danym pakiecie. Zamawiający uwzględnił powyższe zarówno w opisie 
przedmiotu zamówienia pkt 3 siwz ( w tym także we wzorze umowy) jak również w 
ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto wypełniając  dyspozycję art. 144 ust.1 pkt 1 
ustawy pzp (znowelizowanej w dniu 28 lipca 2016 r.) Zamawiający przewidział 
możliwość takiej zmiany oraz określił charakter i warunki wprowadzenia zmian ( 
wzór umowy par. 9 ust. ust. 2 pkt. 4). 
 



Pytanie 3, Projekt umowy – par. 4 ust. 2  

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe 
znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu 
przedmiotu zamówienia. 
Odp. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć 
ilości hospitalizowanych pacjentów, jak również jaki sprzęt medyczny 
jednorazowego użytku będzie niezbędny w trakcie hospitalizacji stąd nie jest w 
stanie określić maksymalnych dostaw w miesiącu.  

 
Pytanie 4, Projekt umowy – par. 6 ust. 3  
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 
5-7 dni. Termin 2 dni rob.jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur 
reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem 
jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do 
jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – 
zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 5, Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? 

Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w 

których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany 

(DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować 

ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 6, Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4, 5, 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redon z preforacją krzyżową, takich jak 

dotychczas stosowane w Państwa placówce. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7, Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 10 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników posiadających konektor bez dodatkowego 

łącznika, z trokarem ostro zakończonym, ale bez trójpłaszczyznowego grota, takich jak 

dotychczas stosowane były w szpitalu. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8, Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały wytłoczoną bezpośrednio na przyrządzie 

nazwę lub logo producenta, co daje pełną identyfikację produktu w przypadku gdy 

opakowanie jednostkowe nie jest już dostępne, zgodnie z Farmakopeą Polską i 

Rozporządzeniem MZ w tym zakresie? 

Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 

 

Pytanie 9, Pakiet 5, poz. 1 i 2 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużacza do pomp z drenem o średnicy 

wewnętrznej 1,2 mm. 

Odp.: Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużacza do pomp z drenem o 

średnicy wewnętrznej 1,24mm. 

 

Pytanie 10, Pakiet 5, poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych bursztynowego, 

zamiast czarnego, do leków światłoczułych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odp.: Tak, pod warunkiem, że nie przepuszcza światła. 



 

Pytanie 11, Pakiet 10, poz. 1, 2 

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. 

Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 

dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 

przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12, Pakiet 10, poz. 1 

Proszę o dopuszczenie przyrządu o pojemności komory kroplowej 19 ml. Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 13, Pakiet 10, poz. 2 

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych 

zgodnie z normą  

PN-EN ISO 8536-4:2013-06, określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego 

użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia 

ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania 

dożylnego, który charakteryzuje się:Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych składający 

się z: elastycznej długiej komory o długości 62 mm (dł. W części przeźroczystej 55mm), nie 

zawierającej ftalanów, igły biorczej ściętej standardowo, stożkowo, dwukanałowej 

wyposażonej w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtru płynu o średnicy oczek 15 µm, 

miekkiego elastycznego drenu o długości 150 cm, regulatora przepływu z zaczepem do 

umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Przyrządy do przetaczania płynów 

pakowane w opakowanie jednostkowe papier-folia. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14, Pakiet 10, poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z zabezpieczeniem na igłę biorcza po użyciu, 

znajdującym się przy zaciskaczu rolkowym?  

Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza. 

 

Pytanie 15, Pakiet 10, poz. 2 

Proszę o dopuszczenie przyrządów w opakowaniu typu folia? Jest ono szczelniejsze, lepiej 

chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16, Pakiet nr 9, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1z Pakietu nr 9 i stworzy osobny 

pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert 

konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17, Pakiet nr 2 

Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie klipsownic 

laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłanialnych zagiętych pod kątem 20 stopni. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18, Pakiet 10, poz. 1 

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, o 



objętości komory 12,37 cm3, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, 

trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z 

PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, 

łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie 

jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ ( komora kroplowa wolna od PCV). 

 

Pytanie 19, Pakiet 10, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak 

zawartości ftalanów?  

Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 20, Pakiet 10, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, 

z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - 

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta 

średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory 

kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr 

płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - 

opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość 

drenu 150 cm? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 21, Pakiet 10, poz. 2 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości 

wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi 

zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Odp. Nie, komora kroplowa wolna od PCV. 

 

Pytanie 22, Pakiet 10, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego 

zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły 

biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 23, Pakiet 10, poz. 2 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez 

ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) 

potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odp. Dopuszcza się, ale nie wymaga. 

  

Pytanie 24, Pakiet 12, poz. 1-2 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 

firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 

samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 

finansowych? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25, Pakiet 12, poz. 1-2 



Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. 

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Bez zmian, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 26, Pakiet 12, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym 

zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, 

wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 

szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 

Odp. Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 27, Pakiet 9, poz. 2,13,15-17 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  2,13,15-17 z pakietu 9. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a 

Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 27, Pakiet 9, poz. 13 

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze 

wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego 

drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , 

worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami 

bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica 

ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 28 

W związku z obecnością w szpitalu płynów infuzyjnych w workach czy Zamawiający dopuści w 

Pakiecie 13 poz. 1 przyrząd do pobierania i podawania leków z butelek i worków z płaska 

powierzchnią do dezynfekcji do użytku do 96 godzin.  Przyrząd  posiada zastawkę 

uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji odwróconej 

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 29, Dotyczy pakietu nr 6  

Zważywszy  na wymóg uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

wyłączenie               z pakietu 6 pozycji 1 i uwzględnienie filtrów spirometrycznych 

renomowanej firmy dedykowanych do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia  o 

następujących parametrach:  

Przestrzeń martwa 70 ml skuteczność filtracji 99,99, opór przy przepływie 30l/min (cm H20 )– 

0,2, klips na nos, ustnik  owalny. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 30, Dotyczy pakietu nr 4 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 4 pozycji 1 w celu złożenia atrakcyjnej oferty 

cenowej. 

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31, Dotyczy pakietu nr 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do krwawego 

pomiaru ciśnienia  nie posiadającego osobnego portu do testowania poprawności działania 



systemu, ponieważ zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie 

wymagają dodatkowego testowania. 

Odp.: Parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 32 Dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla 

zapobiegania przypadkowej kontaminacji? 

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga. 

 

Pytanie 33, Dotyczy wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §8 ust. 2a do 

0,5% wartości brutto zamówionej partii w przypadku opóźnienia realizacji dostawy? 

Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
Mgr Helena Brzozowska 

 


