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Kraków,26 lutego2019 r. 

 
Dotyczy:  postępowania pn. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.  

Znak postępowania A.I.271-3/19. 

 

 

WYKONAWCY  

WG ROZDZIELNIKA 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie: 

Pytanie 1, pakiet 3, pozycja 2 

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5-4L, pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ.  

Pojemność zaproponowanego pojemnika na odpady medyczne jest nieznacznie większa, co 

korzystnie wpływa na gromadzenie większej ilości odpadów medycznych przekładając się na 

oszczędność. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający 

jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to 

Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór 

najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami 

publicznymi. 

Dlatego w razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, 

przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z opisem Zamawiającego tj. zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dostawy odpowiadającej swoim rodzajem 

przedmiotowi części zamówienia – pakiet 5 (punkt 5.1) na wartość 10.195,00 brutto. 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody na podaną wartość. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji treści pkt 

5.1. SIWZ - w zakresie części 5 zamówienia.  
Zmiana (zwiększenie kwoty) podyktowana jest wartością szacunkową części 5 zamówienia. 

Pkt 5.1. SIWZ przyjmuje brzemiennie: 
 

„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz posiadają następujące zdolności techniczne 

lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej 

jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, 

o wartości brutto minimum (każda z dostaw): 

 (…); 

 dla części 5: 16 000,00 zł (brutto); 

 (…). 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 17 dopuści zamknięty system bezigłowy, pozwalający 

na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. 

Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części 

metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do 
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czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. 

Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na 

ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w 

tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, 

oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 17 dopuści zamknięty System bezigłowy, posiadający 

wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne 

zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),nieprzeźroczysty, 

zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, 

jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml, z przepływem do 600 ml/min 

przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość 

stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer 

slip i luer lock. Odporny na ciśnienie do 24 bar.   

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 21 dopuści dopuści Kaniula bezpieczna z portem 

bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym 

zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed 

przypadkowym zakłuciem,  cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi w 

RTG, port boczny wyposażony w teflonową zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek 

portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "BackCut". Logo producenta na 

koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w 

kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, 

sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające 

sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar:  

22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,                                      

20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,                                    

18G/33mm (1,0-1,3) 90ml/min,    

18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min                                

17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min,                                   

16G/45mm (1,4-1,7) 180ml/min,                                    

14G/45mm (1,6-2,1) 270ml/min 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 23 dopuści Kranik trójdrożny wyposażony w trójramienne 

pokrętło umożliwiające zmianę położenia co 45 stopni, z drenem 25cm. 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycję 17, 21 i 23 i utworzy nowy pakiet celem złożenia 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet nr  8, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ile rolek tuszujących 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dla wymaganej ilości etykiet? Czy ma być to 1 rolka 

tuszująca na każde 10 rolek etykiet? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza że ma być to 1 rolka tuszująca na każde 10 rolek etykiet. 

 

Pytanie: 
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Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.1, punkt b) i c): Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy / niedotrzymania terminu gwarancji – w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5 

 

dot. przedmiotu zamówienia: 

Pytanie: 

1. Pakiet 1 poz.3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie: 

- serweta z otworem 75x90 cm – 1 szt. 

- serweta bez otworu 75x75cm – 1 szt. 

- gaziki - 20 szt. 

- penseta plastikowa - 1 szt. 

- kleszczyki metalowe – 1 szt. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

2. Pakiet 1 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne 

elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała 

pacjenta? Podwójne ściągacze taliowe znajdujące się odpowiednio, w przedniej i tylnej części 

pieluchomajtek, mają na celu zapewnienie użytkownikowi wysokiego komfortu noszenia i 

minimalizują ryzyko powstawania wycieków spowodowanych zsuwaniem się lub złym 

dopasowaniem produktu do ciała; dzięki zastosowaniu ściągaczy taliowych, produkt "pracuje" wraz 

z ciałem użytkownika, między innymi w trakcie tzw. oddychania przeponowego, 

charakterystycznego u mężczyzn.  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

3. Pakiet 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania x 30 sztuk, 

z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

4. Pakiet 1 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego 

z laminatu włókninowego w rozmiarze 90x220cm w opakowaniu x 100 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

5. Pakiet 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rolce: jedna 

warstwa bibuła, spód foliowany o szer. 51cm w rolce o długości 40m, z przeliczeniem ilości 

zamawianych rolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

dot. wzoru umowy: 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% maksymalnej 

wartości brutto tej części zamówienia, o której to wartości mowa w § 3 ust. 2”  zostały zastąpione 

słowami „10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 

3. 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: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dostarczania zamienników. 

 

Pytanie: 

dot. przedmiotu zamówienia: 

6. Pakiet 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z 

laminatu włókninowego w rozmiarze 90x170cm w opakowaniu x 100 sztuk? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6  

 

Pytanie: 

Pakiet 7  

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-4 do osobnego pakietu? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.  

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie: 

Pakiet 8  

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 poz 1 i oczekuje zaoferowania 500 fiolkowych wskaźników 

biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie 

bakterii po 24 minutach inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników 

biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Skład pakietu:  

– Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym 

odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery "D", czas 

pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej 

komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-

" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o 

nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt 

automatyczny, na podstawie fluorescencji. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis 

na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. 

- 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu 50 sztuk wskaźnika. Wskaźnik posiada 

wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera".  

Pozostałą ilość wymaganych testów biologicznych w opakowaniach jw. dostarczanych sukcesywnie 

na zamówienie. 

Odpowiedź:  

Zmawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

ZESTAW 7 

 

Dotyczy: A.I.271-3/19, Pakiet nr 4, pozycja 25 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia ampułko- strzykawki do przepłukiwania dostępu 

naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności 10 ml.  

Odpowiedź:  

Zgodnie SIWZ. 

 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 8 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 poz. 30,31 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30,31 z pakietu 4 i utworzenie z niego odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie 

silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 

pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej 

większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych 

zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 30 zaoferowanie igieł 31 G o głębokości nakłucia 5 

mm kompatybilną z penami dostępnymi na rynku potwierdzoną certyfikatem kompatybilności 

technicznej, opakowanie 100 szt? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 9  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach plastra np. +/- 3 cm? 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową dostawę 1000 szt plastrów/okładów borowinowych, czy 

dostawy będą odbywać się sukcesywnie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

ZESTAW 10 

 

Pytanie: 

Pakiet 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany ze 100% biokompatybilnego 

i transparentnego silikonuklasy medycznej, w rozmiarach: CH 10, CH 12, CH 14, CH 15, CH 18, 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o długości 700 mm, z perforacją krzyżową na odcinku 14 

cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pakiet 7, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści folię podwójnie pakowaną – wewnętrznie: papier, 

zewnętrznie: folia-papier? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 7, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii pakowanych a’20 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42cm x 42cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pakiet 7, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 52cm x 60cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pakiet 7, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa 

zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej 

liczby złożonych ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 11  

 

Pytanie: 

Pakiet nr 4 poz. 28 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do długotrwałego 

aspirowania cytostatyków - ostry kolec mikro do małych fiolek (osłonięty nasadką z tworzywa 

sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr 

cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,1 um; posiadający końcówkę 

luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów - 

europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 12  

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 1 -4. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z nazwą własną marki strzykawki na cylindrze. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 
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Pakiet 4, poz. 4  

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych maksymalnie po 100 szt.  

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 80 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek sterylnych z końcówką luer lock  50/60 ml  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 10  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  do iniekcji 23G x 1 ¼” -  0,6x32 mm op. 100szt 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 16 

Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno 

niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka  uniemożliwiający 

niezamierzoną zmianę położenia koreczka? 

Odpowiedź: 

Zgodnie SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego 

kompatybilnego z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość 

podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji .Łącznik powinien posiadać  zastawkę w 

postaci jednoelementowej, przeźroczystej  silikonowej membrany  (która winna też obejmować w 

całości górną końcówkę otwierającą tor przepływu), zewnętrznie osadzonej na  plastikowym 

przeźroczystym  konektorze, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, prosty tor 

przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami 

chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , ciśnienie neutralne. wejście 

zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu 

nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 20 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul  wykonanych z poliuretanu ,z portem bocznym 

(kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 

180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi 

światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z 

kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula 

zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi  w momencie wkłucia z 

zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, wtopione 4 

paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja   rozmiaru (w formie śr. 

x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa 

producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego 
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otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. 

Opakowanie max 50szt. Rozmiary  14-22 G do wyboru Zamawiającego: 

 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;  

20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;  

20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 

18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;  

18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 

17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;  

16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 

14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; 

niezamierzoną zmianę położenia koreczka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 21 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli obwodowej dożylnej bezpiecznej z poliuretanu  z 

portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie 

koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu 

osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do 

powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz 

korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi  w momencie 

wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. 

Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją 

zawodową. wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja   

rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i 

mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do 

łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. 

Sterylna. Opakowanie max 50szt. Rozmiary 14-22 G do wyboru Zamawiającego: 

22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;  

20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min;  

20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 

18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min;  

18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 

17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min;  

16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 

14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 24 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowych  do użycia strzykawek do przepłukiwania 

dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 3 ml., tłok chowający się 

do cylindra,  eliminujących  reflux krwi do światła cewnika przy rozłączaniu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 25 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowych  do użycia strzykawki do przepłukiwania 

dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 5 ml -10 ml ., tłok 

chowający się do cylindra, eliminujących reflux krwi do światła cewnika przy rozłączaniu.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 24 i 25 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie,  czy  strzykawki mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4, poz. 27 

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych, z możliwością aktywacji 

mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. 

Kompatybilne we wszystkich rozmiarach ze strzykawkami luer lock i Luer. opakowanie 100szt. W 

dostępnych rozmiarach do wyboru Zamawiającego  

ODPOWIEDŹ TAK 

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu łatwej identyfikacji rozmiaru nasadka igły i 

osłona zabezpieczająca mają być kodowane kolorystycznie zgodnie z normą ISO 6009?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

ZESTAW 13 

 

Pytanie: 

Pakiet 4 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt renomowanego producenta firmy (…) 

bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek posiadający ostry 

kolec mikro do małych fiolek (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec 

przed skażeniem podczas otwierania opakowania); z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 

mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej 

rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie 

aerozolu roztworu leku, z filtr cząsteczkowym 5um o dużej powierzchni; port bezigłowy 

posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od 

przyrządu do płynów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

Pakiet 4 poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml,  napełniony 

jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji 

przy więcej niż jednym pacjencie, woda zachowuje sterylność  powyżej 70 dni przy terapii 

inhalacyjnej.  Objętość wody wystarcza na prowadzenie tlenoterapii nieprzerwanie przez 7 dni przy 

przepływie 3l/min.  Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem 

powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego 

przejście przez całą objętość wody. Produkt posiada potwierdzenie maksymalnego czasu 

użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta .W zestawie sterylna  głowica łącząca 

reduktor z pojemnikiem? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

ZESTAW 14 
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Pytania dot. Pakietu nr 6: 

Pytanie: 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści do zaoferowania Dren Redona do czynnego 

drenażu ran chirurgicznych, z linią rtg na całej długości drenu. Długość drenu 50 cm perforowany 

na odcinku 14cm,  wykonany z medycznego PCV. w rozmiarach  od CH 10 do CH 16? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści do zaoferowania zestaw do drenażu ran ze 

wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 400ml, wyposażoną w czytelną 

wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, 

końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 3 dopuści do zaoferowania butelki wymienne nie 

posiadające ukośnej skali? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 4 dopuści do zaoferowania zestaw do drenażu ran ze 

wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 600ml, wyposażoną w czytelną 

wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, 

końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 

 

Pytanie: 

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 5 dopuści do zaoferowania zestaw do drenażu ran ze 

wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną 

wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, 

końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

„Specyfikacja asortymentowo - ilościowo – cenowa”. 
 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający- związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 4 marca 2019 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 
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Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. godz. 11:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 12. 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 27/02/2019 r. 

 

                                                                                 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

Dyrektor  

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


