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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA 
BLOKÓW OPERACYJNYCH 2 
Nr  sprawy: ZP-20-132UN 

                
 
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu n1 (Załącznik nr 1) poprzez 
wykreślenie z opisu „…. układ długości 150cm …..” i dopisanie „… dodatkowa rura do worka 150cm…”   
Skorygowany załącznik umieszczony poniżej.   
 
Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 (Załącznik nr 4) w następujący 
sposób: 
Było: „Siatka przepuklinowa polipropylenowa nierozpuszczalna o rozmiarach:…..” 
Jest: „Sterylna siatka przepuklinowa polipropylenowa nierozpuszczalna pakowana na p łasko bez 
zagnieceń  
w podwójnym opakowaniu - rękaw papierowo-foliowy. Na zewnątrz opakowania dwie etykiety 
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, w rozmiarach: ….”   
Skorygowany załącznik umieszczony poniżej.  
 
Pyt. 1 Pakiet nr 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do jejunostomii : 
Silikonowy cewnik całkowicie kontrastujący w RTG o długości 60cm i średnicy 2,0x3,2mm. W skład zestawu 
wchodzi wprowadzacz typu desilete, igła Alena 10FR, igła punkcyjna 17G/98mm, końcówka uciskowa, dwa 
łączniki żeńsko-żeńskie 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 2 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 180 cm? 
Odp.: Zamawiający dokonał korekty opisu przedmiotu zamówienia.  
 Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 3 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści obwód z rurami zintegrowanymi z łącznikiem Y? 
Odp.: Zamawiający dokonał korekty opisu przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 4 Pakiet  nr 4 poz. 1a-d 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek pakowanych na płasko, bez zbędnych zagnieceń? Proces 
składania siatek do opakowań, w celu zmniejszenia jego wielkości powoduje, że wyrób uzyskuje odkształcenia 
formy, przez co trudniej aplikuje się w polu operacyjnym. 
Odp.: Zgodnie z korektą opisu przedmiotu zamówienia.  
Pyt. 5 Pakiet  nr 4 poz. 1a-d 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu w podwójnym  opakowanie medycznym (rękaw papierowo – 
foliowy) ? Podwójne opakowanie daje możliwość wprowadzenia wyrobu na salę operacyjną przy zachowaniu 
jego aseptyczności, poza tym podwójne opakowanie zapewnia bezpieczne przechowywanie. 
Odp.: Zgodnie z korektą opisu przedmiotu zamówienia.  
Pyt. 6 Pakiet  nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu 2 rury 180cm i dodatkowa rura do worka 150cm? 

Odp.: Zgodnie z korektą opisu przedmiotu zamówienia.  

Pyt. 7 Pakiet  nr 1 
Prosimy o odstąpienie od wymogu „zintegrowanego” koreczka i dopuszczenie obwodu z koreczkiem luer-lock 

Odp.: Zamawiający dokonał korekty opisu przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza asortyment z takim rozwiązaniem.  



Pyt. 8 Pakiet nr 7 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kocy w niepodzielnym op zbiorczym zawierającym 12szt. Pozostały 

opis zgodny z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił  wielkości opakowania podał tylko 

zamawianą ilość sztuk i taka ilość Wykonawca powinien wycenić tak aby złożone oferty były 

porównywalne.  

 
Pyt. 9 Pakiet nr 7 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kocy w niepodzielnym op zbiorczym zawierającym 12szt. Pozostały 

opis zgodny z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił  wielkości opakowania podał tylko 

zamawianą ilość sztuk i taką ilość Wykonawca powinien wycenić tak aby złożone oferty były 

porównywalne. 

 
 
 
 

 
W związku z korektą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający koryguje treść tych załączników.  
W załączeniu niniejszej informacji dołączone są skorygowane załączniki nr 1, 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik Nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
 

Pakiet 1 - Układy oddechowe 
 

Lp. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry 

wymagane 
Zamawiana 
ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
sztukę 

Wartość 
Netto 

(kol.3*4) 

Stawka 
VAT 

% 

Wartość 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

Producent Nr katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Układ oddechowy pacjenta dla dorosłych 
o średnicy rur 22mm, jednorazowy, 
mikrobiologicznie czysty, wykonany z 
materiału medycznego bez lateksu i PCV. 
Zestaw zawiera dwie rury, wdechową i 
wydechową o długości 180cm, 
zakończone od strony pacjenta 
rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem 
kątowym z portem Luer-Lock, 
zabezpieczony zintegrowanym 
koreczkiem, złącza usztywnione, 
dodatkowa rura do worka 150cm, worek 
oddechowy bezlateksowy o pojemności 2-
3l wraz z łącznikiem do worka i wykonany 
w sposób zapobiegający sklejaniu. 
Wszystkie elementy zapakowane w jedno 
opakowanie. 

3 000  

 
 

 

 

  

Razem:    

 
 
 
                                                                                                                    ...............................................................................................................  
                                                                                                                         Podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

 
 

Pakiet 4 - Siatki przepuklinowe nierozpuszczalne 
 

Lp. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry 

wymagane 
Zamawiana 
ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
sztukę 

Wartość 
Netto 

(kol.3*4) 

Stawka 
VAT 

% 

Wartość 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

Producent Nr katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Sterylna siatka przepuklinowa 
polipropylenowa nierozpuszczalna 
pakowana na płasko bez zagnieceń  
w podwójnym opakowaniu - rękaw 
papierowo-foliowy. Na zewnątrz 
opakowania dwie etykiety samoprzylepne 
dla potrzeb dokumentacji, w rozmiarach: 

  

 
 

 

 

  

a 60x110mm (+5mm) 25        

b 80x130mm (+5mm) 30        

c 
150x200mm (+5mm) 

30  
   

 
  

d 220x350mm (+5mm) 15        

Razem:    

 
 
 
                                                                                                                 ...............................................................................................................  
                                            Podpis Wykonawcy 
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