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Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2019 r. 

L.dz.NZ/1058/2019 

DO WYKONAWCÓW 

 

dot: Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów). Nr referencyjny: 

ZP/PN/42/10/2019. Numer ogłoszenia 2019/S 216-529426 z dnia 08.11.2019 r. 

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy 

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do 

postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

  

Zestaw 1: 
 

Dotyczy pakietu nr 58  

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający wymaga aby filtry przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zabezpieczające 

układ oddechowy w respiratorze podczas podawania leków przy nebulizacji nie traciły swojej 

skuteczności do 48 godzin bez konieczności wymiany.  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający wymaga aby filtr był pakowany każdy z osobna w foliowe opakowanie? 

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby zarówno na obudowie filtru oraz na opakowaniu 

znajdowała się data przydatności ?  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy pakietu nr 57  

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Servo  

– i firmy Maquet w skład którego wchodzi: - dren wdechowy podgrzewany o dł.  

1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony 

łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora 

o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm. - dren ciśnieniowy, - część Y obrotowa - posiadający 

wejście do podawania surfaktantu - przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza 

powyżej 4l/min lub poniżej 4l/min. - komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do 

różnych typów respiratorów - odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony 

zakończony 22F z drugiej 15F. - podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych 

adapterów. - komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem 

wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 2: 
 

 

Pytanie 1, PAKIET NR 57  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie układu o poniższych 

parametrach’; 

 

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, 

kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.  

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o 

długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), 

dren ciśnieniowy o długości 180 cm.  

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja 

idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.  

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i 

elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  

ogrzewanie.  

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora 

wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz 

zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.  

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną 

datę produkcji i ważności produktu.  

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów 

niezawierających DEHP,BPA.  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 3: 
 

Pytanie nr 1- Pakiet 31  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów neurochirurgicznych z nitką  

z kontrastem RTG w rozmiarze w poz. 1.1 - 12 x 75mm. 

Pozostałe cechy zgodne z SIWZ. 

 

Odpowiedź: Tak. 

 

Zestaw 4: 
Pytanie 1 

Pakiet 56 

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny oddechowy „rura w rurze” bez pionowej 

membrany? Rozwiązanie typu „rura w rurze pozwala” wydychanemu powietrzu ocieplać  

w pełni powietrze na wdechu przez co nie dochodzi do zbyt dużych różnic temperatur oraz 

zbędnego skraplania się wody w układzie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 2 

Pakiet 48 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących 

zapisów sprzętu o następujących parametrach : stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony  

z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21mm, 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm,  

z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie 

spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance;  

w średnicach 21mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki 3,5 mm lub 4,8 

mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed 

zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy XL. Zamawiający określi 

długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Pakiet 51 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących 

zapisów sprzętu pakowanego po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw 5: 
 

Pytanie 1 

Pakiet nr 22 

1) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do PTCA z Y-konektorem 

(zaworem) typu „klik” (z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, 

otwarta) z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym, torquerem i igłą wprowadzającą 

(wg. rys. nr 1)? 

 

 
Rys. 1 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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2) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu z punktu nr 1.7 „Wyrób ma 

posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób” lub dopuszczenie 

zaoferowania wyrobu bez samoprzylepnych etykiet. Zgoda na naszą prośbę pozwoli na 

przystąpienie do pakietu nr 22 szerszemu gronu oferentów ubiegających się o zamówienie 

publiczne, a Zamawiającemu uzyskania najbardziej korzystnej cenowo oferty. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Zestaw 6: 
 

Pakiet nr 48 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów zakrzywionych w rozmiarach 21, 24, 

26, 29, 32, 34, zszywki tytanowe w rozmiarze 4,5-5,0mm, regulacja wysokości zespolenia 

pokrętłem (zakres 1,0-2,5mm), dostępne w jednej standardowej długości. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pakiet nr 54 

Poz.1 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści staplera endoskopowego z wbudowaną 

artykulacją o długości ramienia 31,8cm, 37cm, 46,8cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Poz.2 

 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków 60mm do staplera endoskopowego  

z pozycji ze zszywkami do wyboru zamykającymi się do 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm, 1,75mm, 

2,0mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 7: 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 48 dopuści jako alternatywny jednorazowy stapler okrężny 

wygięty pokryty powłoką antyrefleksyjną; Rozmiary staplera: 21 , 25 ,28 i 32 mm do wyboru 

przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; Stapler dostępny również w wersji długiej 

- endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, Dodatkowo stapler 25 mm dostępny 

również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do 

zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej o 

długości max. 350 mm; Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,2 mm, dla 

pozostałych rozmiarów 5,00 mm; Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną 
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wysokością zamknięcia zszywki  w zakresie od 1 mm do 2,0 mm; Zszywki wykonane ze 

stopu tytanu CP Ti Gr1 zapewniającego większą odporność na wyginanie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 54 dopuści stapler artykulacyjny: rękojeść staplera  

endoskopowego przeznaczonego do ładunków wyginanych i prostych wykonujących 

zespolenie o długości 60 mm; Stapler tnąco-szyjący; stapler posiadający jedną dźwignię 

zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego 

wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania 

zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni o długości 70 mm, 160 mm i 250 

mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; ładunek do staplera z 

pozycji 2.0. w pełni kompatybilny ze staplerem; jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni; 

Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 

1.5mm, 1.7mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome 

kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo 

określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 8: 
 
Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 32 opatrunek do zabezpieczenia cewnika 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 opatrunku do zabezpieczenia 

cewnika o wymiarach6cm x 16cm; kieszeń z materiału o wysokiej chłonności od wewnątrz, 

zabezpieczonego powłoką przepuszczającą powietrze, nieklejąca się na zewnątrz ani wewnątrz, 

przepuszczalna dla gazów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw 9: 
 

Dot. pakietu 48 

Czy Zamawiający dopuści wyrób bez naklejek, ale posiadający jasne zgodne z przepisami oznaczenia 

opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz 

numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 

 

 

Zestaw 10: 
 

Pakiet nr 47 

Czy Zamawiający dopuści wchłanialny,  jałowy hemostatyk z żelatyny wieprzowej w formie 

gąbki, elastyczny i niełamiący się ,osiągający hemostazę w ciągu 3-6 minut, upłynniający się 

w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięcie w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji 

użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 11: 
Pakiet 17 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaproponowania balonów OTW spełniających 

wszystkie wymagania poza podpunktem 1.13. Dwie sztywności shaftu posiadamy jedynie  

w średnicach 1.2 mm oraz 1.5 mm – shaft typu „push”. 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Zestaw 12: 
 

Pakiet nr 55 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem 

epiduralnym 20G dla zestawu 16G oraz 18G, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 13: 
 

 

Zapytanie dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 pkt. 1.6, 1.7 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dożołądkowy / dojelitowy PUR z końcówką z czterema 

otworami bocznymi i końcówkę zaokrągloną (zamkniętą) ułatwiającą założenie zgłębnika, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Zapytanie dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 pkt. 1.13 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 110 w rozmiarze Ch 6 ? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Zapytanie dotyczy pakietu nr 23 poz. 4 pkt. 4.12 

Czy Zamawiający dopuści do pompy Flocare niezawierający koszyka do zawieszenia butelki, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  

Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw 14: 
 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 : „ Cewniki prowadzący przedłużający ” dopuści cewniki 6F, 7F? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: Tak. 

 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 : „ Introducery dotętnicze ” dopuści introducery 10cm? 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: Tak. 
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Zestaw 15: 
 

1. Czy Zamawiający w zadaniu 16 zgodzi się na zaoferowanie cewnika prowadzącego 

przedłużającego o średnicach: 6F-0,070” ; 7F- 0,078” ; 8F- 0,088”,  pokrytego silikonem  

z konstrukcją halfpipe ułatwiającą wprowadzenie produktów, z pełnym popychaczem zamiast 

końcówki hypotube, o długości kanału roboczego 25 cm dla wszystkich rozmiarów. Dostępny 

cewnik w rozmiarze 5,5F? 

Odpowiedź: Tak. 

 

2. Czy zamawiający w zadaniu 19 zgodzi się na zaoferowanie mikrocewnika o średnicy  

w najgrubszym punkcie roboczym 2,5F? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw 16: 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez 

zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Tak.  

 

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie 

następującego zapisu w § 6 ust. 3, 4 wzoru umowy: 

3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn 

powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za 

każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie 

dostawy nie mniej niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej w terminie dostawy. 

Odpowiedź: Nie. 

 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5% wartości całej 

umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do 

czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie. 

Odpowiedź: Nie. 
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Zestaw 17: 
 

Pakiet nr 29 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniem opatrunków w opakowaniach a`10szt  

z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a `10szt. tj. 50 sztuk opatrunków 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pakiet nr 30 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniem opatrunków w opakowaniach a`10szt  

z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 5 op. a `10szt. tj. 50 sztuk opatrunków. 

Odpowiedź: Tak. 

 

Do Umowy  

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści paragrafu 6 pkt. 3 zgodnie z poniższą treścią:  

W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych 

po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 

0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy 
Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw 18: 

 
Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 15 poz. 7 - 18 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w poz. 7-18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów 

wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 

Uzasadnienie : pozycje od nr 7 do 18 stanowią produkty wchodzące w skład systemów 

rewizyjnych protezy, oraz występują w bardzo małej ilość sztuk wskazanych w formularzu 

cenowym, 

Odpowiedź: Tak. 

 

Zestaw 19: 
 
Dotyczy Pakietu nr 55: 

 

Pyt. 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 55 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z 

cewnikiem zawierający: Igłę zewnątrzoponową, cewnik, łącznik do cewnika, filtr 0,2 mikrometra, system 

mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta, strzykawkę niskooporową. 

Igła - zewnątrzoponowa Tuohy kodowaną kolorem, rozmiar 16 i 18 G do swobodnego wyboru przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;  

Cewnik – miękki, z atraumatyczną końcówką, średnica zewnętrzna cewnika 0,9 mm (dla zestawu z igłą 

18G) i 1,1 mm (dla zestawu z igą 16 G), długość cewnika 900 mm, cewnik z bocznymi otworami, 

niebieskie oznaczenie końcówki dystalnej pomagające w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika oraz 

niebieskie znaczniki co 1 cm (między 5 – 15 cm oraz na 20 cm cewnika). 

Filtr – płaski, 0,2 mikrometra, złącza Luer Lock (obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem)  
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Strzykawka niskooporowa – pojemność 10 ml;  

System mocowania cewnika do skóry pacjenta – zatrzaskowy, z przezroczystą (umożliwiającą 

obserwację miejsca wkłucia), sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, 

niskoprofilowy (wysokość do 5 mm). System skutecznie zabezpiecza przed niekontrolowanym 

przemieszczaniem się cewnika. 

Całość zapakowana w jedno opakowanie, wyrób medyczny sterylny, jednorazowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 
 

 

Pyt. 2: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 55 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z 

cewnikiem zawierający: Igłę zewnątrzoponową, cewnik, łącznik do cewnika, filtr 0,2 mikrometra, 

strzykawkę niskooporową: 

Igła - zewnątrzoponowa Tuohy kodowaną kolorem, rozmiar 16 i 18 G do swobodnego wyboru przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;  

Cewnik – miękki, z atraumatyczną końcówką, średnica zewnętrzna cewnika 0,9 mm (dla zestawu z igłą 

18G) i 1,1 mm (dla zestawu z igą 16 G), długość cewnika 900 mm, cewnik z bocznymi otworami, 

niebieskie oznaczenie końcówki dystalnej pomagające w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika oraz 

niebieskie znaczniki co 1 cm (między 5 – 15 cm oraz na 20 cm cewnika). 

Filtr – płaski, 0,2 mikrometra, złącza Luer Lock (obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem)  

Strzykawka niskooporowa – pojemność 10 ml;  

Całość zapakowana w jedno opakowanie, wyrób medyczny sterylny, jednorazowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 20: 

 
Pakiet 56 

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego, 

jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, z 

dodatkową rurą rozciągliwą do 1,9m i rurą wydechową do podłączenia do aparatu 

nierozciągliwą, długości 40cm, pozostałe parametry jak w SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego, 

jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, dla 

którego wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynosi 6,2 stopni C przy przepływie 4 

l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H
2
O i wydechowy max 0,16 cm H

2
O przy przepływie 10 

l/min, waga układu bez akcesoriów max 170 g. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 21: 
 

Dotyczy pakiet nr 48: 

 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego wygiętego o średnicy 

zewnętrznej kowadełka 21,5m, 25,5mm, 29,5mm, 33,5mm. Rozmiar (wysokość) otwartych 

zszywek 5 mm. Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. 
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Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która 

zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu. Stapler posiada unikatowy 

system obrotowego ostrza, który minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia. 

Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) umieszczone w dwóch rzędach  

z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1mm do 

2,5mm, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera  

z opcją podwójnej prędkości. Jałowy wyrób medyczny jednorazowego użytku. Wyrób 

posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności 

oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji 

produktu) - 4 sztuki. Minimalne opakowanie zbiorcze 1 sztuka. Proponowany stapler był  

z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy pakietu nr 51. 

 

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kapciuchownicy o poniższych parametrach: 

Długość rączki: 310 mm  

Długość szwu: 47 mm  

Długość załadowanej niewchłanialnej nici: 690 mm  

Liczba zszywek:18 

oraz 

Długość rączki: 256 mm  

Długość szwu: 67 mm  

Długość załadowanej niewchłanialnej nici: 730 mm  

Liczba zszywek:28 

 

Urządzenie posiada blokadę przez przypadkowym zaciśnięciem, tzn. między szczękami 

pierwotnie umieszczona gąbka. Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji 

zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii, numerze ref, nazwie  

i producencie 4 sztuki. Opakowanie bezpośrednie: sztywne typu Tyvec z wyraźnie 

zaznaczonym miejscem otwierani z łatwym do oceny położeniem narzędzia w opakowaniu 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 

 

 

Zestaw 22: 
 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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Pakiet nr 40 

1. Poz. nr 1.0, 2.0 i 3.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

złożonego hydrożelowo-piankowego o następującej charakterystyce: 

1.2: od strony rany warstwa hydrożelu zapewniająca wilgotne środowisko oraz 

możliwość bezbolesnego usunięcia 

1.5.: Zastosowanie: 

1.6.: opatrunek może być stosowany na rany płaskie w fazie ziarninowania i 

epitelizacji 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Poz. nr 1.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 

złożonego hydrożelowo-piankowego, samoprzylepnego w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 

cm? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet nr 43 

3. Poz. nr 1.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej netto za 

opakowanie(tubkę) z przeliczeniem zamawianych ilości?  

Nasza prośba wynika z faktu, iż tubka 15g jest najmniejszą jednostką handlową. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

WZÓR UMOWY / Załącznik 3 do SIWZ 

 

4. § 6 pkt. 3. – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 pkt. 3. wzoru umowy słowo 

„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką 

naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), 

nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione 

naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 

2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 

tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

 
Pakiet 39 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści  opatrunki hydrokoloidowe samoprzylepne? 



 

str.12/15 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw 23: 
 

Pakiet 39 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści  opatrunki hydrokoloidowe samoprzylepne? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie dot. projektu umowy:  

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 3, 4 i 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia”, „opóźnienie” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki”, „zwłoka”? 

Uzasadnione jest aby sankcja w postaci kary umownej lub odstąpienia od umowy była stosowana tylko w 

przypadku zwłoki (czyli opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich 

opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 

odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy 

się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc 

tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba 

Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do 

dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne 

obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał 

żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące 

do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron 

stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody 

umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.” 

Odpowiedź: Nie. 
 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 

odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy (tak jak w przypadku opisanym w § 6 ust. 2 wzoru umowy). Takie wezwanie najprawdopodobniej 

wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 

odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla 

obu stron. 
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Odpowiedź: Nie. 

 

Zestaw 24: 

 
Pakiet 60  

Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótkoodcinkowa o podwyższonej 

sztywności 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 60 „Stabilizacja lędźwiowo – piersiowa 

transpedikularana krótkoodcinkowa o podwyższonej sztywności” komplet jednorazowych zestawów 

implantów oraz narzędzi posiadających trwałe oznaczenia zgodne z wymogami jednostek 

certyfikujących Medical Device Regulation 2020, który zawiera śruby transpedikularne, 

samonastawne względem pręta ( 90˚) dedykowane do operacji urazowych kręgosłupa piersiowo - 

lędźwiowego pozwalające również na płynną redukcję kręgozmyku „in situ”, z możliwością 

jednoczesnej korekcji i usztywnienia, do stosowania w operacjach wykonywanych „na otwarto” oraz 

przezskórnie (z cementem lub bez). Na zakup kompletu składają się: 16 śrub kanałowanych o 

średnicach od 4,5-7,5 i długościach od 25 – 55 mm, wstępnie zainstalowanych na podajniku; 8 prętów 

pakowanych podwójnie, na sterylno o średnicy 5.5mm i długości  35-380mm oraz 4 szt sterylnych 

jednorazowych zestawów narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i komfort użycia w przypadku 

pacjentów urazowych, narażonych na infekcje, gotowych 24h do użycia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Zestaw 25: 

 
Dotyczy pakiet nr 56 Obwody oddechowe 

Czy Zamawiający, w celu zminimalizowania osadzania się skroplin, oczekuje zaoferowania 

układów z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych? Pozostałe zgodnie z siwz. Czy 

oferowany układy mają mieć możliwość użycia u noworodków, dzieci, dorosłych?  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Dotyczy pakiet nr 55 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w 

miejsce wymaganych parametrów: zestawów najwyższej jakości/światowego lidera, o 

następującej charakterystyce: igła Touhy ze skrzydełkami o niewielkiej średnicy zewnętrznej, 

dająca mniejszy uraz opony 18G/8cm, cewnik 19Ga/90cm i średnicy wewnętrznej 

odpowiadającej cewnikom 16Ga, a więc dającej mniejszy opor przepływu, koniec cewnika 

miękki atraumatyczny, z bocznymi otworami, adapter TouhyBorst, płaski filtr 0,22, 

strzykawka niskooporowa 10ml. Całość zapakowana razem. Wyrób medyczny sterylny, 

jednorazowego użytku.  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw 26: 

 
Dotyczy Zadania 48 

Czy Zamawiający w  zadaniu 48 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych 

stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony o wielkości zszywek otwartych 5 mm ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

  

Dotyczy Zadania 54 

 

Czy Zamawiający w  zadaniu 54 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganych 

jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym 

zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do 

ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie 

zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość 

całkowita 54 cm. lub  jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym 

elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym 

kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, 

posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość 

kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj 

staplera przy składaniu zamówienia.  

 

Ładunek liniowy do staplera,  w pełni kompatybilne z zaoferowanymi  staplerami, wysokość 

zszywki zamkniętej od 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj 

ładunku 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 27: 
 

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 1 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 1 siatkę prostokątną w rozmiarze 

15x 15cm i/lub 15x20cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 

 

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 2 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 2 siatkę prostokątną w rozmiarze 

15x20cm lub/i 20x20cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 

 

Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja nr 3 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49, Pozycji nr 3 siatkę w rozmiarze 20x30cm 

lub/i 25x30cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 
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Zestaw 28: 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający w pakiecie 28 wymaga opatrunku o rozmiarze 10x10 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w pakiecie 40 dopuści opatrunek o rozmiarze 10 x 10 cm lub 12,5x12,5 

cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę  

z uwzględnieniem powyższego. 

 

 

 

Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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