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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/40/07     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1. Dot. § 1 pkt. 3) umowy: 
Czy Wykonawca wyraża zgodę na automatyczną zmianę cen jednostkowych w sytuacji, jeśli zmiana 
taka wynika ze zmiany podatków pośrednich? Zmiana ceny w takiej sytuacji nie jest zależna od 
wykonawcy, więc nie ma on na nią wpływu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
Pytanie nr 2. Dot. § 4 pkt. 2): 
Czy Zamawiający znajduje się w złej sytuacji finansowej, że proponuje termin płatności na 90 dni od 
daty odbioru towaru objętego zamówieniem jednostkowym? Wnoszę o zmianę tego terminu na 30 dni. 
Odpowiedź: Nie istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności  
w żadnym z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia  
12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony 
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 dni 
termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 31 
dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie rozwiązanie jest dla zamawiającego 
jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do 
żądania odsetek po upływie 30 dni od daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony  
w umowie 90-dniowy termin płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między 
stronami. Oznacza to, że kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie 
roszczenia o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz  
z upływem 90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego najkorzystniejszy 
bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości pozyskania kredytu oraz 
realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
Pytanie nr 3. Dot. § 5 pkt. 1): 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie tego postanowienia o zdanie „W przypadku dostawy towaru 
obciążonego wadami lub posiadającego braki, o których mowa w § 1 ust. 3, kara umowna naliczana 
będzie wyłącznie do dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub do dnia uzupełnienia 
brakującej części dostawy.” W ocenie Wykonawcy brak jest podstaw do naliczania kary umownej  
w sytuacji, gdy wyrównano braki w dostawie częściowej lub gdy dostarczono w zamian za towar 
wadliwy wyroby wolne od wad. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
Pytanie nr 4. Dot. § 6 pkt. 5): 
Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia tego postanowienia na: „Wypowiedzenie umowy nie zwalnia 
Wykonawcy, aż do końca biegu terminu wypowiedzenia, od dokonywania dostaw towaru zamówionego 
przez Zamawiającego przed dniem złożenia lub otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia  
o wypowiedzeniu umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia postanowienia Dot. § 6 pkt. 5) na: 
„Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu wypowiedzenia, od 
dokonywania dostaw towaru zamówionego przez Zamawiającego przed dniem złożenia lub otrzymania 
przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.” 
Pytanie nr 5. Dot. § 8: 
Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany brzmienia postanowienia z obecnego na: „Wykonawca 
uprawniony jest do dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, lecz pod rygorem 
wcześniejszego powiadomienia o takim zamiarze Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
Pytanie nr 6. Zadanie nr 4 poz. 4 



  

Czy Zamawiający będzie wymagał aby na opakowaniu jednostkowym strzykawek do pomp infuzyjnych 
50ml/60ml, była zawarta fabrycznie nadrukowana informacja odnośnie materiału z jakiego została 
wykonana w/w strzykawka oraz informacja producenta o braku zawartości lateksu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym strzykawek do pomp 
infuzyjnych 50ml/60ml, była zawarta fabrycznie nadrukowana informacja odnośnie materiału  
z jakiego została wykonana w/w strzykawka oraz informacja producenta o braku zawartości lateksu. 
Pytanie nr 7. Zadanie nr 4 poz. 8: 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby każde z wejść kranika trójdrożnego ma być zabezpieczone 

fabrycznie zamontowanymi korkami, co zapewnia po rozpakowaniu utrzymanie sterylności 
kranika?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby każde z wejść kranika trójdrożnego było zabezpieczone 
fabrycznie zamontowanymi korkami, co zapewnia po rozpakowaniu utrzymanie sterylności kranika. 
2.Czy Zamawiający wymaga, aby materiał użyty do produkcji kraników pozwalał na podawanie 

tłuszczy i chemioterapeutyków? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby materiał użyty do produkcji kraników pozwalał na podawanie 
tłuszczy i chemioterapeutyków. 
Pytanie nr 8. Zadanie nr 4 poz. 9-10: 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby zespół trójdrożnych kraników wielodrożnych posiadał zamknięcie 

kulowo-suwakowe? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zespół trójdrożnych kraników wielodrożnych posiadał 
zamknięcie kulowo-suwakowe. 
2. Czy Zamawiający wymaga, aby rozdzielacze do infuzji posiadały oznaczenie barwne linii  

a także wskaźnik stanu zaworów, zmniejszające ryzyko błędu? 
Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby rozdzielacze do infuzji posiadały oznaczenie 
barwne linii, a także wskaźnik stanu zaworów, zmniejszające ryzyko błędu. 
Pytanie nr 9. Zadanie nr 5 poz. 10-11 
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacz w kranikach był wykonany z PVC nie zawierającego 
ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który 
zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany 
o działanie rakotwórcze. 
Odpowiedź:. Zamawiający wymaga, aby przedłużacz w kranikach był wykonany z PVC nie 
zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP. 
Pytanie nr 10. Zadanie nr 9 poz. 1 
1. Czy cewniki Foleya mają posiadać twardą zastawkę w porcie do napełniania balonu zapewniająca 

lepszą szczelność i bezpieczeństwo połączeń niż zastawka lateksowa oraz uniemożliwiającą 
przypadkowe wysunięcie cewnika, co w rezultacie obniża ryzyko powstania powikłań i znacznie 
zmniejsza ilość zużywanych cewników? 

Odpowiedź:.Tak 
2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foley-a były pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz 

zewnętrzne opakowanie folia – papier, co zapewnia aseptyczne użytkowanie? 
Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 11. Zadanie nr 9 poz. 4: 
1. Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 6,8, 10  

o długości minimalnej 40cm. Cewniki w tym rozmiarze stosowane są głównie  
w pediatrii, a więc z medycznego punktu widzenia proponowana długość ww. cewnika jest 
długością wystarczającą do skutecznego wykonania zabiegu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 6,8, 
10 o długości minimalnej 40cm. 
 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Ch 12,14,16,18 o długości 60cm zamiast 

wymaganych 50cm. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie w/w rozmiarów do 
oddzielnego pakietu. Państwa Zgoda umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oraz konkurencyjnej 
oferty. Jednocześnie rozszerzy to grupę wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki Ch 12,14,16,18 o długości 60cm zamiast wymaganych 
50cm. 
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania wykonanych z medycznego PCV. 
Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania wykonane z medycznego PCV za wyjątkiem 
12, 14, które mają być wykonane z czystego silikonu. 
Pytanie nr 12. Zadanie nr 9 poz. 8 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do odsysania pola operacyjnego 24/210 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny do odsysania pola operacyjnego 24/210 cm. 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do odsysania pola operacyjnego z końcówką  

o parametrach 10,0x7,0 zamiast wymaganych 9,0x6,6. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza drenów do odsysania pola operacyjnego z końcówką  
o parametrach 10,0x7,0 zamiast wymaganych 9,0x6,6. 
Pytanie nr 13. Zadanie nr 9 poz. 12 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania dróg oddechowych  

w układzie zamkniętym do intubacji o długości 55cm. 



  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania dróg oddechowych  
w układzie zamkniętym do intubacji o długości 55cm. 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania dróg oddechowych w układzie 

zamkniętym do tracheostomii o długości 30,5cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania dróg oddechowych w układzie zamkniętym 
do tracheostomii o długości 30,5cm. 
Pytanie nr 14. Zadanie nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyceną igieł iniekcyjnych za op. 100 szt z odpowiednim 
zaznaczeniem tego w formularzu cenowym? 
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na wyceną igieł iniekcyjnych za op. 100 szt  
z odpowiednim zaznaczeniem tego w formularzu cenowym. 
Pytanie nr 15. Zadanie nr 1 poz. 3 /igła do nakłuć lędźwiowych 1,2/ 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3 lub 1,25? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3 lub 1,25. 
Pytanie nr 16. Zadanie nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za 100 szt? 
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek za 100 szt. 
Pytanie nr 17. Zadanie nr 4 poz. 4 
Czy Zamawiający oczekuje, aby w tej pozycji zaoferować strzykawkę do pomp z końcówką Luer Lock? 
Odpowiedź:. Zamawiający oczekuje, aby w tej pozycji zaoferować strzykawkę do pomp  
z końcówką Luer Lock. 
Pytanie nr 18. Zadanie nr 4 poz. 11 
Czy Zamawiający może podać długość przedłużacza? 
Odpowiedź: Długość przedłużacza wynosi 15 cm. 
Pytanie nr 19. Zadanie nr 7 poz. 17 
Czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z pakietu gdyż postępowanie prowadzone jest na dostawę różnego 
sprzętu medycznego i trudno jest uznać, iż filtr do uzdatniania wody jest wyrobem medycznym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela poz. 17 z zadania 7. 
Pytanie nr 20. Zadanie nr 7 /zgłębnik żołądkowy 35/ 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze 36? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgłębnik w rozmiarze 36. 
Pytanie nr 21. Zadanie nr 7 poz. 4 
Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej jakości ostrzy ze stali węglowej /bardzo ostre/  
z wygrawerowanym nr ostrza oraz nazwą producenta na każdym pojedynczym ostrzu w celu łatwej  
i szybkiej identyfikacji ostrza? Dodatkowo na każdy pojedynczym opakowaniu musi się znajdować 
rysunek ostrza w skali 1:1? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wysokiej jakości ostrzy ze stali węglowej z wygrawerowanym 
nr ostrza. Dodatkowo na każdy pojedynczym opakowaniu musi się znajdować rysunek ostrza w skali 
1:1 oraz nr ostrza. 
Pytanie nr 22. Zadanie nr 13 poz. 2 
Czy Zamawiającemu chodzi o zgłębnik dwunastniczy? Zgłębniki dojelitowe opisane są  
w pakiecie 19. 
Odpowiedź: W pakiecie 19 opisane są zgłębniki Flocare do żywienia dojelitowego,  
a w zadaniu 13 poz. 2 chodzi o standardowe zgłębniki dojelitowe.  
Pytanie nr 23. Czy w przypadku, gdy producent nie posługuje się numerami katalogowymi należy 
wpisać w kolumnie „Numer katalogowy” brak numeru katalogowego? 
Odpowiedź: W przypadku, gdy producent nie posługuje się numerami katalogowymi należy wpisać  
w kolumnie „Numer katalogowy” nazwy własne, handlowe, oznaczenia umożliwiające identyfikacje. 
Pytanie nr 24. Dotyczy: Zadania nr 5 Poz. 3) Czy przyrząd do pobierania i aspiracji leków Mini 
Spike Plus ma posiadać tylko filtr bakteryjny 0,45 um, czy też filtr bakteryjny i filtr cząsteczkowy  
5 um? 
Odpowiedź: Przyrząd do pobierania i aspiracji leków Mini Spike Plus ma posiadać tylko filtr 
bakteryjny 0,45 um. 
Pytanie nr 25. Dotyczy: Zadania nr 5 Poz. 7) Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pompy 
infuzyjnej 150 cm w kolorze bursztynowym o tych samych właściwościach  
i zastosowaniu, co przedłużaczy czarnych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużacze do pompy infuzyjnej 150 cm w kolorze 
bursztynowym o tych samych właściwościach i zastosowaniu, co przedłużaczy czarnych. 
Pytanie nr 26. Dotyczy: Zadania nr 5 Poz. 10) Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne  
z przedłużaczem o długości 10 cm (standardowe)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kraniki trójdrożne z przedłużaczem o długości 10 cm 
(standardowe). 
Pytanie nr 27. Dotyczy: Zadania nr 5 Poz. 11) Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne  
z przedłużaczem o długości 25 cm (standardowe)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kraniki trójdrożne z przedłużaczem o długości 10 cm 
(standardowe). 
Pytanie nr 28. Zadanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 10 – kaniule do wkłuć tętniczych w oddzielny pakiet. 



  

/Według naszej wiedzy tak skonstruowany pakiet umożliwia złożenie konkurencyjnej oferty tylko 
jednej firmie. Powiązanie pakietu z kaniulą dotętniczą zawęża krąg wykonawców do jednego, który 
może przystąpić do realizacji tego zadania. Jest to sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  
i jest niewątpliwie niekorzystne dla Zamawiającego/ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 – kaniule do wkłuć tętniczych  
w oddzielny pakiet. 

Pytanie nr 29. Zwracamy się z prośbą o możliwość składania ofert częściowych w pakiecie  
7 lub o wydzielenie z tej grupy ostrzy chirurgicznych (poz. 4) i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. 
Według posiadanej przez nas wiedzy większość dystrybutorów ostrzy posiada  
w swojej ofercie raczej asortyment metalowy związany z operacjami a nie plastikowy, przez co ma 
utrudnioną możliwość wzięcia udziału w w/w przetargu. Prośba ta wydaje się nam także zasadna  
z ekonomicznego punktu, umożliwiając start producentom i dystrybutorom ostrzy wymiennych jak  
i igieł itp. osobno mają Państwo możliwość uzyskania niższych korzystniejszych cen na poszczególne 
produkty. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
Pytanie nr 30. Uprzejmie proszę o podanie bliższych informacji umożliwiających identyfikację 
asortymentu objętego Zadaniem nr 2. 
Określenie „kaniule oftalmologiczne” jest określeniem zbyt ogólnym. Dlatego prosimy  
o podanie rodzaju zabiegów w trakcie, których kaniule będą używane. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kaniule będą używane do operacji zaćmy.  
Pytanie nr 31. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wymaga, aby szczotki chirurgiczne zaopatrzone były 
w pilniczek do paznokci? 
Odpowiedź: Zamawiający w Zadaniu nr 2 nie wymaga, aby szczotki chirurgiczne zaopatrzone były  
w pilniczek do paznokci. 
Pytanie nr 32. Dotyczy zad nr 7 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 i utworzy odrębne zadanie? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 7 nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  
9 i utworzenie odrębnego zadania. 
Pytanie nr 33. Zadanie nr 8 
Prosimy o rozdzielenie pakietu na osobne pozycje, gdyż wymagane przez Zamawiającego szczoteczki 
suche i szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym to dwa różne produkty, które posiadają różne ceny  
i nie ma możliwości prawidłowej wyceny tego zadania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu na osobne pozycje. 
Pytanie nr 34. Pakiet 1 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści przeliczenie szt/op ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie szt/op. 
Pytanie nr 35. Pakiet 1 Poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach kaniul  
w skali G (Gauga). Informujemy, że jest to skala, która odpowiednio przelicza średnicę zewnętrzną  
w milimetrach (skala podana różni się od skali w G wartością nie większą niż 0,1 mm). Skala podana  
w G jest obecnie stosowana przez producentów, co jest zgodne z wymogami normy EN ISO 10555-1 
(pkt 6 poz. b). Skala G jest stosowana przy każdego rodzaju kaniuli i aby dokonać rejestracji wyrobu 
musi ona posiadać rozmiar w skali G, jednocześnie jednak każdy z producentów indywidualnie określa 
rozmiar kaniul dodatkowym rozmiarem. Każdemu kolorowi oraz każdej skali G odpowiadają 
następujące rozmiary stosowane przez producentów: 
G 24 żółty                  - 0,6 lub 0,7 
G 22 niebieski           - 0,8 lub 0,9 
G 20 różowy             - 1,0 lub 1,1 
G 18 zielony             - 1,2 lub 1,3 
G 17 biały                 - 1,4 lub 1,5 
G 16 popielaty          - 1,7 
G 14 pomarańczowy – 2,0 
Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie skali G, jako skali odzwierciedlającej podstawowy 
rozmiar kaniuli i dającej możliwość startowania w postępowaniu przetargowym wszystkim chętnym 
Wykonawcom bez względu na to jakiego producenta oferują kaniule. 
Jednocześnie informujemy Zamawiającego, że jego negatywna odpowiedź na tak postawione zapytanie 
narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp łamiąc zasadę uczciwej konkurencji, narzucając w ten sposób udział 
w przetargu oferentom chcącym zaoferować sprzęt medyczny innego producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie skali G(Gauga) jako skali odzwierciedlającej 
podstawowy rozmiar kaniuli. 
Pytanie nr 36. Pakiet 1 Poz. 3 – Czy  Zamawiający dopuści rozmiar 1,25 ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 1,25. 
Pytanie nr 37. Pakiet 1 Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści igłę do penów o 0,3x5,5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę do penów o 0,3x5,5 mm. 
Pytanie nr 38. Pakiet 1 Poz. 9 - Wnosimy o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych 
małego  o długości 92 mm.  W postawionych wymaganiach jakościowych (wymóg posiadania przez 
zestaw długości 8 mm) oraz już w opisie (posługując się nazwą własną produktu)Zamawiający 



  

wskazuje na jednego producenta. W celu efektywnego wykorzystania środków publicznych należałoby 
dopuścić możliwość zaproponowania innych długości zestawu tu: 92 mm, tak aby do niniejszego 
postępowania mogły przystąpić podmioty, które nie mają w swojej ofercie pełnego asortymentu 
produktów.Zamawiający musi mieć świadomość, iż konstruując w ten sposób niniejszy pakiet 
ogranicza konkurencję, nie dając możliwości przystąpienia do przetargu mniejszym podmiotom, 
specjalizującym się w dostawach wąskiej grupy produktów. Oprócz powyższego Zamawiający 
ograniczając konkurencję musi się liczyć z przeznaczeniem większych wartości na pozyskania 
zamówienia. 
Przypominam, że takie działanie stanowi naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy o Finansach Publicznych 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych 
małego o długości 92 mm. 
Pytanie nr 39. Zadanie nr 4  
Poz.1, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści przeliczenie szt/op ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie szt/op. 
Pytanie nr 40. Zadanie nr 4 
Poz. 11 – Czy Zamawiający ma na myśli przedłużacz? Jeśli tak prosimy o podanie długości. 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli przedłużacz o długości 15 cm. 
Pytanie nr 41. Zadanie nr 5 
Poz. 7-8 – czy Zamawiający dopuści przedłużacze typ Margomed ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużacze typ Margomed. 
Pytanie nr 42. Zadanie nr 7 
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści przeliczenie szt/op ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie szt/op. 
Pytanie nr 43. Zadanie nr 7 Poz. 7 – Czy Zamawiający ma na myśli pojnik czy też kubeczki 
plastikowe 0,2 l ? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pojnik. 
Pytanie nr 44. Zadanie nr 7 Poz. 17 i 24 i 27 – Prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu z racji iż jest to 
dość nietypowy asortyment. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie podanych pozycji z pakietu. 
Pytanie nr 45. Zadanie nr 7 Poz. 20  - czy Zamawiający ma na myśli rozcinacze do pępowiny 
(nożyczki) ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma na myśli rozcinaczy do pępowiny, tylko zgodnie ze SIWZ zacisk 
nożyczkowy na dreny (plastikowy jednoraz.) 
Pytanie nr 46. Pakiet nr 9 Poz. 4 – Czy Zamawiający w rozmiarach 12/50 i 14/50 dopuści cewniki 
wykonane z medycznego PCV bądź tez silikonowane ? 
Odpowiedź: Zamawiający w rozmiarach 12/50 i 14/50 nie dopuszcza cewników wykonanych  
z medycznego PCV bądź tez silikonowanych. 
Pytanie nr 47. Pakiet nr 9 Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści cewniki 16 i 18/60? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewników 16 i 18/60. 
Pytanie nr 48. Pakiet nr 9 Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści cewniki 10/50? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewników 10/50. 
Pytanie nr 49. Pakiet nr 9 Poz. 11 – Prosimy o podanie pojemności butli. 
Odpowiedź: Butla do drenażu 1,5 do 2l. 
Pytanie nr 50. Pakiet nr 9 Poz. 12 – Prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu gdyż opis wskazuje na 
jednego producenta co uniemożliwia złożenie oferty pozostałym oferentom. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie podanych pozycji z pakietu. 
Pytanie nr 51. Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1 dopuści zamianę jednostki miary ze sztuk na 
opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 1 poz. 1 dopuszcza zamianę jednostki miary ze sztuk na 
opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk. 
Pytanie nr 52. Prosimy o podanie w zadaniu 1 poz. 7 rozmiaru igły do pobierania szpiku kostnego  
z mostka? 
Odpowiedź: Rozmiary: 13, 14 G, długość do 100 mm – do wyboru Zamawiającego. 
Pytanie nr 53. Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz. 8 dopuści igły do penów o rozmiarze 0,25x5mm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 1 poz. 8 dopuszcza igły do penów o rozmiarze 0,25x5mm. 
Pytanie nr 54. Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1 (strzykawki 2,5,10,20ml) i poz.6,7 dopuści 
zamianę jednostki miary ze sztuk na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w 
sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1 (strzykawki 2,5,10,20ml) i poz.6,7 dopuszcza zamianę 
jednostki miary ze sztuk na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk. 
Pytanie nr 55. Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 9 miał na mysli rampę składająca się z trzech 
kraników trójdrożnych na jednej listwie? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 4 poz. 9 miał na myśli rampę składająca się z trzech kraników 
trójdrożnych na jednej listwie. 
Pytanie nr 56. Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 10 miał na myśli rampę składająca się z pięciu 
kraników trójdrożnych na jednej listwie? 



  

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 4 poz. 10 miał na myśli rampę składająca się z pięciu kraników 
trójdrożnych na jednej listwie. 
Pytanie nr 57. Czy Zamawiający w zadaniu 5 poz. 10 dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 10 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 5 poz. 10 dopuszcza przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 10 cm. 
Pytanie nr 58. Czy Zamawiający w zadaniu 5 poz. 11 dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 25 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 5 poz. 11 dopuszcza przedłużacze do pomp infuzyjnych  
i kroplówek z kranikiem trójdrożnym o długości 25 cm. 
Pytanie nr 59. Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 za pojemnik na odpady medyczne “0,2” dopuści 
pojemnik o pojemności 0,3 litra? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 za pojemnik na odpady medyczne “0,2” dopuszcza 
pojemnik o pojemności 0,3 litra. 
Pytanie nr 60. Czy Zamawiający w zadaniu 7 poz. 1,23,26 dopuści zamianę jednostki miary ze sztuk 
na opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 7 poz. 1,23,26 dopuszcza zamianę jednostki miary ze sztuk na 
opakowania a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w/w sztuk. 
Pytanie nr 61. Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 4 dopuści cewniki do odsysania “6” i “8” o długości 
40 (6/40 i 8/40)? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 9 poz. 4 dopuszcza cewniki do odsysania “6” i “8”  
o długości 40 (6/40 i 8/40). 
Pytanie nr 62. Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 4 dopuści cewniki do odsysania “20” i “22”  
o długości 60? 
Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 9 poz. 4 dopuszcza cewniki do odsysania “20” i “22”  
o długości 60. 
Pytanie nr 63. Czy Zamawiający wyłączy z zadania 9 poz. 12? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zadania 9 poz. 12. 
Pytanie nr 64. Pytanie dot. Zad nr 9 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w układzie zamkniętym do intubacji 
o długości 58 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik do odsysania dróg oddechowych w układzie zamkniętym 
do intubacji o długości 58 cm. 
Pytanie nr 65. Pytanie dot. Zad nr 9 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w układzie zamkniętym do 
tracheostomii o długości 36,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik do odsysania dróg oddechowych w układzie zamkniętym 
do tracheostomii o długości 36,5 cm. 
 Pytanie nr 66. Dotyczy pakietu nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cewnikowania żył do hemodializy wytwarzanego 
przez renomowanego producenta, wykonanego z poliuretanu, zawierającego zamiast strzykawki  
z otworem w tłoku niezintegrowany łącznik Y umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez odłączania 
strzykawki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu do cewnikowania żył do hemodializy 
wytwarzanego przez renomowanego producenta, wykonanego z poliuretanu, zawierającego zamiast 
strzykawki z otworem w tłoku niezintegrowany łącznik Y umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez 
odłączania strzykawki. 
Pytanie nr 67. Dotyczy pakietu nr 21 
Czy przez ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii Zamawiający rozumie zestaw zawierający igłę 
Veressa, zapobiegającą przypadkowej perforacji przełyku podczas zabiegu? 
Odpowiedź: Tak 
 

 
 
Z poważaniem 

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
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Chojnice, 5 września 2007 r. 

       

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
DZAP-380-4/40/07      zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych. 

  Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje o unieważnieniu postępowania publicznego na dostawę różnych materiałów 

medycznych w zakresie zadań: 4, 5, 7 i 8. Wskazane zadania zostały unieważnione ze 

względu na regulację art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust 2 Pzp – postępowanie obarczone 

jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie 
 Zamawiający zdecydował unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę różnych materiałów medycznych (na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych), gdyż niemożliwym jest zawarcie umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający omyłkowo dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanych zadań 

odpowiedziami na pytania, jakich udzielił 29.08.2007 r. Uwagę na powyższy błąd zwróciły 

protesty, które wpłynęły po przekazaniu odpowiedzi do wiadomości podmiotów biorących 

udział w postępowaniu. Z uwagi na to, iż wpłynęły już do zamawiającego oferty od 

niektórych wykonawców (przygotowane zgodnie ze zmianami z 29.08.2007 r.) zamawiający 

chce umożliwić rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań, które nie zostały obarczone 

wadą błędnego określenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający 
informuje, iż dnia 10.09.2007 r. o godzinie 11:00 odbędzie się otwarcie ofert  

w zakresie wszystkich pozostałych zadań, natomiast oferty złożone w ramach zadań  
4, 5, 7 i 8 nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert został przesunięty na 

10.09.2007 r. do godziny 10:00. 
Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie dotyczące unieważnionych zadań, o czym 

poinformuje wykonawców zgodnie z regulacją art. 93 ust. 5 Pzp.  

Za utrudnienia związane z powyższymi czynnościami zamawiającego przepraszamy. 

  
Z poważaniem 

       Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 
  

A.T.R.

 

 

 


