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Dział Zamówień Publicznych                        Grodzisk Mazowiecki;  30.10.2018 r. 
 
SPS – V. 262.61.2018 
    
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2 do Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/40/D/18). 
  
1. Dotyczy Pakiet nr 10. 
Czy Zamawiający wyraz zgodę a zaoferowanie zestawów do przezskórnej endoskopowej 
gastrostomii w wersji  „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu, z 
możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), 
zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania 
leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: obłożenie z 
otworem, skalpel, pętle, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, dren PEG, gaziki 
(10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean, zewnętrzne nasadki – 2 szt., klamra „C”,gaziki z 
otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
 
2. Pakiet 22, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV, bez 
ftalanów, dostępne w rozmiarach od 0-5? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza . 
3. Pakiet 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarze 2,5? 
Odpowiedź  : Nie.  
4. Pakiet 23, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarze 4,0? 
Odpowiedź  : Nie.  
 
Dotyczy: Pakiet 27, pozycja 1 
5. Czy Zamawiający dopuści prowadnik ze sztywnym trzpieniem z końcówką ”J” o średnicy 
0,021;  0,025; 0,035; 0,038 o długości 150 cm i 175cm.  
Odpowiedź : Tak.   
6. Czy Zamawiający dopuści prowadnik z rdzeniem ze stali nierdzewnej z powłoczką P.T.F.E 
z końcówką ”J” o średnicy 0,035; 0,038 o długości 150 cm.  
Odpowiedź : Tak.   
7. Czy Zamawiający dopuści prowadnik z rdzeniem Nitinolowym z powłoczką P.T.F.E z koń-
cówką ”J” o średnicy 0,035; 0,038 o długości 100 cm.  
Odpowiedź : Tak.   
 



8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu  nr 27 i stworzy osobny 
pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konku-
rencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
 
9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego 
w pakiecie nr 1 w pozycji 4? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu 
pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w 
pozostałych pozycjach. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 zgodzi się odstąpić od wymogu dostarczenia próbek 
na wezwanie, z uwagi na fakt, że jako kryterium oceny stosuje cenę – 100%, a nie jakość pro-
duktu? Dodatkowo zapotrzebowanie roczne na produkty z tego pakietu w niektórych pozy-
cjach wynosi 5 lub 6 szt. i wymagane przez Zamawiającego próbki stanową 20% i 16% rocz-
nego zapotrzebowania, co znacząco wpłynie na zaoferowane ceny produktów. W zamian za 
odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek Wykonawca na wezwanie dostarczy karty kata-
logowe zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź : Nie.  
 
Dotyczy wzoru umowy 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści: 
"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności 
stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych 
rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm". 
Odpowiedź : Tak.  
12. Pakiet 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
13. Pakiet 4, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z 
przeliczeniem ilości na 600 opakowań? 
Odpowiedź : Tak.  
14. Pakiet 4, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z 
przeliczeniem ilości na 3200 opakowań? 
Odpowiedź : Tak.  
15. Pakiet 8, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię izotermiczną w rozmiarze 160 x 
210cm? 
Odpowiedź : Tak.  
16. Pakiet 11, pozycja 1. Czy Zamawiający ma na myśli papier w rolce o wymiarach 80mm x 
30m? 
Odpowiedź : Opis w SIWZ . 
17. Pakiet 14, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Nihon Kohden 9130 w 
bloku o wymiarach 210mm x 140mm x 200 kartek, z przeliczeniem ilości na 215 op. a’10 
bloków? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
18. Pakiet 21, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z 
końcówką Yankauer w rozmiarze CH 21 z otworem centralnym i 4 otworami odbarczającymi, 
z kontrolą siły ssania oraz z drenem w rozmiarze CH 24 o dł. 400cm? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  
19. Pakiet 22, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z medycznego PCV bez zawartości 
DEHP? 



Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
20. Dotyczy części nr 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 5 igły Hubera z 
przedłużeniem wykonanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione 
tworzywem TOTM bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.  
 
21. Dot. pakietu 32 . Czy zamawiający dopuści stentografty wyłącznie z powłoką heparynową 
o średnicach : 5-13 mm ( dł. 2.5, 5, 10 cm ) oraz 5-10 mm ( dł. 15 cm) /pozostałe parametry 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego / ? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 
22. Pakiet nr 4, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie strzykawki, gdzie cylinder wykonany z 
polipropylenu, tłok z polietylenu? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
23. Pakiet nr 4, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną o 20%: 2-3 
ml, 5-6 ml. 
Odpowiedź  : Pozostają zapisy SIWZ .  
24. Pakiet nr 4, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej Luer-Lock o 
pojemności 2-3 ml skalowanej co 0,1 ml, oraz o pojemności 5-6 ml skalowanej co 0,5 ml. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
 
25.Dotyczy pakietu 21 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarach 10-30 
CH. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  
26. Dotyczy pakietu 21 poz. 1 . Prosimy  o dopuszczenie zestawu o długości 300cm lub 380cm do 
wyboru przez Zamawiającego. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zestaw o długości 380 cm . 
27. Dotyczy pakietu 21 poz. 2 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  
28. Dotyczy pakietu  21 poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej wewnętrznej 
średnicy drenu np. 7mm. 
Odpowiedź : Tak, 7 mm .  
 
29. Dotyczy SIWZ . Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi 
stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
 
30. Dot. pakietu 4 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu zbiorczym 50 
szt. z przeliczeniem ilości na 600 opakowań .  
Odpowiedź : Tak.  
 
31. Pakiet 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie pompy infuzyjne znajdują się 
na wyposażeniu Państwa placówki. 
32. Pakiet 4 . Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na 
wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp? 
Odpowiedź pkt 31 i 32  : Strzykawki 20 ml i 30 ml używane są m.in. do pomp 
heparynowych Artist i podania cytostatyków . 



33. Pakiet 4 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 3 ml, 
skalowanych co 0,1ml pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w 
formularzu cenowym. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .  
34. Pakiet 4 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 5 ml, 
skalowanych co 0,2ml pakowanych po 125szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w 
formularzu cenowym. 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

35. Pakiet 4 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 
120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

36. Pakiet 4 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 60szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

37. Pakiet 21 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z końcówką typu 
Yankauer bez kontroli siły odsysania, z drenem o długości 300cm. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
38. Pakiet 30. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje czasu użytkowania 
układu oddechowego do 7 dni potwierdzonego w instrukcji użycia umieszonej w opakowaniu 
jednostkowym?   

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza   . 
       
39. Pakiet 10 . Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10, w miejsce pierwotnych parametrów, 
zestawów do przezskórnej gastrostomii (PEG) o średnicy 20 i 24 Fr w wersji typu „Pull”, 
wykonanych z wysokiej jakości silikonu, dających możliwość usunięcia przez powłoki 
brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii). Zestaw zapakowany na 2 sterylnych 
tacach w kolejności użycia dla wygody użytkowania,zawierający dwa zamknięcia typu „twist 
lock”, wyposażony w złącze „Y” pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania     i 
podawania leków, plastikowy pierścień, taśma plastikowa, adapter uniwersalny, adapter do 
żywienia              i adapter do bolusów. Ponadto: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do 
przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu PEG, gaziki, nożyczki, pean, igła 
z mandrynem, przewodnik dla pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadze-
niem niniejszego postepowania : 
Termin składania ofert : 14.11.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert : 14.11.2018 godz. 10:30 
 
 
 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


