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Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/17/2013  Korfantów dnia: 04-12-2013 r. 
 
 

 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 03-12-2013 r. dotyczące wyjaśnienia zapisu specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w 
trybie przetargu nieograniczonego, na „dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku” PZP-225/17/2013 

 
1. Pakiet 2 Poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 1,1 dł. 50 mm 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Pakiet 2 Poz. 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem 
hydrofobowym 0,2 µ wyposażonym w filtr cząsteczkowy 5  µ., który zatrzymuje cząsteczki, 
mikroorganizmy (np. fragmenty gumy). 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Pakiet 3 Poz. 7- 9 
1/ Czy cewniki Foley’a silikonowe mają posiadać w zestawie z 10 ml strzykawkę pierwotnie 
napełnioną 10% roztworem gliceryny? Strzykawka wchodząca w skład zestawu jest odpowiednio 
przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta. 
2/ Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli cewniki Foley’a 
silikonowe o czasie utrzymania do 6 tygodni? 
Odpowiedź: 1/ Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 2/ Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
4. Pakiet 3 Poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o 
pojemności 12,5g spełniający pozostałe wymagania siwz.  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
5. Pakiet 3 Poz. 17 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o 
pojemności 8,5g spełniający pozostałe wymagania siwz.  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
6. Pakiet 3 Poz. 18 – 19 
Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać dodatkowo numeryczny kod na łączniku w celu 
łatwiejszej identyfikacji używanego cewnika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
7. Pakiet 4 Poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza mikrobiologicznie czystego o długości 210cm 
tak jak dotychczas stosowane.  



  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
8. Pakiet 4 Poz. 9   
1/ Prosimy o wyjaśnienie czy maska krtaniowa ma posiadać zabezpieczenie w postaci użebrowania 
chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźny niewbudowany dren do 
napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne 
oddalenie drenu  od zębów pacjenta? 
2/ Prosimy o wyjaśnienie czy maska krtaniowa ma być kompatybilna z procedurami MRI ? 
3/ Prosimy o wyjaśnienie czy maska krtaniowa jednorazowego użytku  ma posiadać mankiet 100% 
silikon i rurkę oddechowa  z PVC? 
Odpowiedź 1-3: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
9. Pakiet 5 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,6 oraz średnicy 
zewnętrznej 8,0? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
10. Pakiet nr 7 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bakteriobójczej folii operacyjnej w rozmiarze 55x45cm, 
spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
11. Pakiet nr 7 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bakteriobójczej folii operacyjnej w rozmiarze 35x35cm, 
spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
12. Pakiet nr 7 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 10x14cm, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
13. Pakiet nr 7 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 15x28cm, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
14. Pakiet nr 7 poz.6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 40x42cm lub 30x28cm, 
spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź:  
 
15. Pakiet nr 7 poz.7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 28x45cm, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
16. Pakiet nr 7 poz.8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 55x45cm, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wzór umowy: 
17.  Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy do 3 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
18. Czy Zamawiający obniży kary umowne dot. odstąpienia od umowy z winy wykonawcy do 3% 

wartości niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 



  

 
19. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 
cenie?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ 
 
20. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ 

 

         Zamawiający 

              Wojciech Machelski 


