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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdziału 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
W pkcie  ad. 2)  Termin dostaw cząstkowych oceniony zostanie na podstawie zaoferowanego terminu 
podanego w załączniku nr 4 do siwz 
Na Termin dostaw cząstkowych oceniony zostanie na podstawie zaoferowanego terminu podanego w 
załączniku nr 1 do siwz 
 

W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z 

odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, które należy uwzględnić. 
 
Pakiet nr 14  poz. 3,4,5 
Prosimy o wyjaśnienie  czy w  ww. pozycji należy zaoferować rękawice pudrowane czy bezpudrowe? 
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ-rękawic sterylnych. 
Pakiet nr 14 poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic bezpudrowych. 
Zamawiający wykreśla z zadania 14 poz.8.!          UWAGA ZMIANA  
Pakiet nr 14 poz. 8  
Prosimy o wydzielenie poz. 8 z pakietu nr 14 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 14A, co pozwoli na 
złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
Zamawiający wykreśla z zadania 14 poz.8.!          UWAGA ZMIANA  
Projekt umowy – par. 1 ust. 3  
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, 
składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w 
zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt 
wykonywanych dostaw. 
Zamawiający wyraża zgodę .Prognozowana ilość zamówień-50% wartość umowy. 
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 pkt 3  projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 
nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Projekt umowy – par.1 ust.4  
Prosimy o wykreślenie z  par.1 ust. 4  Projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest 
wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli 
przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. 
SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego 



integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak 
opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znającprzedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje 
towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy 
pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego 
uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 
pzp. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Projekt umowy – par.1.ust.8  
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania 
całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi 
odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 
3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez 
Zamawiającego.  
Z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, iż każdorazowa zmiana ma być 
ankesowana ,za zgodą obu stron. 
Projekt umowy -  par. 2 ust.1 ppkt.1.2 
Prosimy o zmianę czasu dostarczenia zamówionego towaru w przypadku zamówień na cito  na 48 godzin. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Projekt umowy -  par. 2 ust.2 ppkt.2.2 
Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara 
w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy 
PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 
24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest 
niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą 
instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 
440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej 
dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - 
prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ . 
Projekt umowy -  par. 2 ust.3  
Prosimy o zmianę czasu uzupełnienia braków  ilościowych na  48 godzin. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ . 
Projekt umowy -  par. 2 ust. 4 
Prosimy o zmianę terminu na wymianę reklamowanego towaru na maks. 5 dni rob. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 1 Pak. 7 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 36. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pyt. 2 Pak. 15 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: 
Poz. 1 
Szczoteczka do czyszczenia kanałów jednorazowa, pojedyncza lub dwustronna śr. szczotki 5mm lub 5-7x 
2300mm, śr. kanału 2,8-4,2mm. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ . 
Pakiet 14, poz. 8 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający w pozycji 8 wymaga rękawic nitrylowych 
bezpudrowych? 
Zamawiający wykreśla z zadania 14 poz.8.!          UWAGA ZMIANA  
Pakiet 6, pozycja 17,22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster pakowany a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy 
Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 
pełnych ilości? 
Zamawiający  wyraża zgodę na przeliczenie do pełnych ilości. 
Pakiet 6, pozycja 18,23,20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster pakowany a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy 
Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 
pełnych ilości? 
Zamawiający  wyraża zgodę na przeliczenie do pełnych ilości.  
Pakiet 6, pozycja 19,21,24 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster pakowany a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy 
Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do 
pełnych ilości? 
Zamawiający  wyraża zgodę na przeliczenie do pełnych ilości. 
Pakiet 6, pozycja 27 
Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o długości 3m? 
Tak.Zamawiający  wyraża zgodę. 
Pakiet 6, pozycja 29-30 
Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o długości 10m w stanie nierozciągniętym i 25m po rozciągnięciu? 
Tak.Zamawiający  wyraża zgodę. 
Pakiet 6, pozycja 28 
Czy Zamawiający dopuści opaski z waty syntetycznej 10cm x3m pakowane a’12sztuk i 15cm x 3m pakowane 
a’6sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego Pakiet  
11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który, zgodnie z Art. 7 i Art. 29, Ust. 2 ustawy pzp, 
nie utrudni uczciwej konkurencji  ponieważ dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko i 
wyłącznie jednego producenta i dostawcę co jest naruszeniem prawa zamówień publicznych i ogranicza złożenie 
oferty innym dystrybutorom sprzętu medycznego. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej oferty 
konkurencyjnej większej liczbie wykonawców i nie będzie naruszać ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
zasad uczciwej konkurencji. 
Zamawiający zawarł na stornie 2  SIWZ informację o ofercie równoważnej. Przez ofertę równoważną 
należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie 
zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczoną innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Poz. 4: czy Zamawiający dopuści probówko strzykawki o poj. 7,5 lub 10 ml? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Dotyczy pakietu 14 pozycja 8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic nitrylowych bezpudrowych, wewnętrznie 
chlorowanych. 
Obecność pudru może być przyczyną zanieczyszczenia produktu  
i zwiększać ryzyko wystąpienia alergii użytkownika. Skrobia kukurydziana (puder) stanowi nośnik dla środków 
chemicznych stosowanych do przyspieszania procesu wulkanizacji przy produkcji rękawic. W konsekwencji 
skrobia kukurydziana zawarta  
w rękawicach może zmniejszać odporność tkanek na infekcje, osłabiać organizm i wzmagać infekcje, a nawet 
być potencjalnym źródłem astmy zawodowej. Szereg badań klinicznych potwierdza szkodliwe działanie pudru 
stosowanego m.in. jako dodatek  
w rękawicach medycznych. Puder pozbawia skórę wilgotności, ściera nabłonek i podwyższa wartość pH skóry, 
co zwiększa jej podatność na infekcje, powstawanie wyprysków i stanów zapalnych. Ułatwia przenikanie 
alergenów, toksyn  
i drobnoustrojów oraz dodatkowo zwiększa możliwość reakcji skórnych objawiających się podrażnieniami i 
alergiami. 
Zaoferowanie rękawic bezpudrowych, wykonanych  
z syntetycznego lateksu - nitrylu wewnętrznie chlorowanych (co powoduje dodatkowe wypłukanie substancji 
alergizujących) jest najskuteczniejszym sposobem ochrony wrażliwej skóry dłoni. 
Zamawiający wykreśla z zadania 14 poz.8.!          UWAGA ZMIANA 
Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do 
centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 
aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski 
mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 
ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, 
przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz 
niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, 
oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości tj.  2500 
par? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 7 i stworzy osobny pakiet dla tej p 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zadanie 15: ENDOSKOPIA 
Dot. pkt. 1 
Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych  
o średnicach włosia 5 i 10 mm, długość 230 cm? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pyt. 1 . PAKIET nr. 7 poz.  26,28,29,30,31  ( kaniule ) 
Prosimy o dopuszczenie kaniul z cewnikiem o wyższym stopniu oczyszczenia t.j z PTFE ( teflon oczyszczony 
PODWÓJNIE ) . Kaniule o parametrach w zal. od pozycji : 
 
POZYCJA  26   14G  ( 2,1 ) ,   dł.-  45mm , przepływ :  240ml/min.                                                                                                                                   
POZYCJA  28   14G  ( 2,1 ) ,   dł.-  45mm , przepływ :  240ml/min.          
POZYCJA  29   18G  ( 1,3 ) ,   dł. - 45mm , przepływ :  90ml/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
POZYCJA 30    20G  ( 1,1 ) ,   dł. - 32mm , przepływ :  60ml/min.                                                                                                                                                                                                                                                             
POZYCJA 31    22G ( 0,9 ) ,    dł. - 25mm , przepływ :  36ml/min 
Tak Zamawiający wyraża zgodę.  
Pyt.  2  PAKIET nr. 7 poz. 44 ( nakłuwacze do butelek ) 
Prosimy o dopuszczenie nakluwaczy do butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 mikrona oraz bez zastawki 
Tak Zamawiający wyraża zgodę. 
Pyt. 3   PAKIET   nr. 7 poz.  91 ( zestaw do kaniulacji dużych naczyń ) 
Prosimy o dopuszczenie zestawu z cewnikiem w rozmiarze 7,5 F d. jak w SIWZ 
Tak Zamawiający wyraża zgodę. 
                         
Pakiet 7 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 11-19, poz. 23 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 26, poz. 28, poz. 29-31, poz. 34 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 35, poz. 37 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 58-59, poz. 61-63 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 71-78, poz. 80 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 7 poz. 86 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pakiet 14 poz. 3-4 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie oferty większej 
liczbie wykonawców na wydzielony asortyment. 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pakiet 7, poz. 62 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące 
niz folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  



Tak .Zamawiający wyraża zgodę. 
Pakiet nr 7 poz.34 
Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do kaniuli z trzpieniem poniżej co zwiększa aseptykę 
Zamawiający nie wymaga . Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Przedmiot zmówienia - Zadanie nr 6: 
Poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek owianych jedynie w rozmiarze 15 cm x 4m?
 Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Poz. 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 2 zapinkami jedynie w 
rozmiarzel 5 cm x 4 m?   Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3Poz. 27 - Czy można zaoferować produkt równoważny- opaskę gipsową z gipsu naturalnego, o zawartości 
masy gipsowej min 94%. o czasie wiązania 4-6 min., nawiniętą na tekturowy trzpień ułatwiający modelowanie 
opaski, pakowaną a'2 szt., w rozmiarze 10 cm x 3m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i 
zaokrągleniem w górę? Tak .Zamawiający wyraża zgodę.       
Poz. 27 - Jaką wyjściową wielkość opakowanie gipsu zamawiający wymaga do przeliczeń'' 
Odp.2szt./op.  
Poz. 28 - Czy można zaoferować podkład pod gipsowy w opakowaniach a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości?   Tak .Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 29-30 - Czy Zamawiający wymaga aby siatka opatrunkowa zawierała w swoim składzie min.50% bawełny, 
co umożliwia sterylizację?    Zamawiający nie wymaga . Podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie l Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
„Podane  w załączniku  ilości  mają  charakter orientacyjny.  Zamawiającemu   przysługuje  prawo 
niezrealizowania pełnej wartości dostawy określonej w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% pełnej wartości przedmiotu 
zamówienia." Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1, 1.2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień na cito w ciągu 24 godzin w dniu roboczym? 
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2, 2.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%? Zamawiający nie 
wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.    
Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
„W sytuacji  stwierdzenia   przez  Zamawiającego  braków   ilościowych  w dostawie,   Zamawiający 
niezwłocznie  powiadomi o  tym  Wykonawcę,   który w  ciągu 24 godzin  od jego  pozytywnego 
rozpatrzenia zobowiązany jest do uzupełnienia braków. Niedotrzymanie powyższego terminu może 
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 0,10 % wartości brutto brakującej dostawy za 
każdy dzień opóźnienia" Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku Wykonawca wymieni go na wolny od wad w terminie   3 dni od dnia jego 
pozytywnego rozpatrzenia" Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 6 Dotyczy zapisów umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca   ma   prawo  do  wstrzymania   realizacji   kolejnych   zamówień  w  przypadku   zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) 
wskazanego na fakturze". Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie 7:dotyczy zapisów umowy § 5 ust, 1 pkt. 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na 
Następujący: zmiany  asortymentu dostaw w stosunku do wskazanego w ofercie, o ile „zmiana nie będzie 
korzystna dla Zamawiającego. " Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie 8 Dot. Pakietu nr 15, poz.1. 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia kanałów jednorazową dwustronną o śr. szczotki 
5mmx2300 mm? " Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ  
Pytanie 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została 
wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 
 Odp. Nie. 
Pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści w poz.1 złączki wyposażonej w nasadkę połączeniową typu lock. 
Posiadający  WBUDOWANY W OBUDOWE MECHANIZM SPRĘZYNOWY ZAPEWNIAJACY PO 



UŻYCIU AUTOMAT. SZCZELNE ZAMKNIECIE LATEKSOWEJ MAMPBRANY ZAPOBIEGA COFANIU 
SIEKRWI I LEKÓW DO DRENU, DJ EOPTYMALNĄ DEZYNFEKCJĘ MEMBARNY LATEKSWOEJ. Z 
możliwościa  użytku z krwią, tłuszczami i cytostatykami oraz z lekami chemioterapeutycznymi. O przepływie  
160/ml/min. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Proszę o dopuszczenie w poz.8 drenu do ssaka 13,5/8,5 Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
Proszę o dopuszczenie w poz30 kaniuli z 3 paskami widocznych w RTG 20 G 1,1x 33 mm przepływ 61ml/min.  
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Proszę o dopuszczenie w poz28 kaniuli z 3 paskami widocznych w RTG 14G 2,0x 45 mm przepływ 285ml/min  
.Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Proszę o dopuszczenie w poz31  kaniuli z 3 paskami widocznych w RTG 22G 0,9 x 25 mm przepływ 36 ml/min             
Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.      
Proszę o dopuszczenie w poz. 73,74,75,76, strzykawek dwuczęściowych z pojedynczą rozszerzoną skala  o 20% 
oraz pojedyncze zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka . 
 Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Proszę o wydzielenie poz.83,92. Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy SIWZ.                                                                               
 
 
 
 

 


