
Lublin, dnia 19 stycznia 2012 r.

SZNSPZOZ.N-ZP-372-75/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie  
dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Neuropsychiatrycznego im prof. M.  
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy SIWZ:

1. Pytanie.Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas  trwania  umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

2.  Pytanie.Czy  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  zezwolenia  na  prowadzenie  hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty w/w zezwolenia.

3. Pytanie.  Czy zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga,  by  na  fakturze  dostarczanej  wraz  
z zamówionym towarem znajdowały się nr serii i data ważności.

4. Pytanie. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi  środkami  transportu,  czyli  autami  wyposażonymi  w  zabudowy  typu „izoterma"  posiadającymi  możliwość  ogrzewania  lub  chłodzenia  przewożonego asortymentu, zgodnie  z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r.  w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? Jeśli tak, to czy  Zamawiający  wymaga  przedstawienia  wykazu  odpowiednio  przystosowanych 



środków transportu do realizacji zamówienia? 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga  aby  dostawy  towaru  do  siedziby 
Zamawiającego  odbywały  się  odpowiednimi  środkami  transportu  ani  nie  wymaga 
wykazu takich pojazdów.

5. Pytanie.Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zmianę urzędowej stawki VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uprawnień do zmiany urzędowej stawki VAT. Jeśli 
natomiast pytanie dotyczy możliwości  zmiany umowy to Zamawiający przewidział w 
punkcie  18.10  oraz  §10  ust.3  ,  że  strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian 
postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany wynikają z:

• zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

• wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed 
wszczęciem postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego,  skutkujących 
tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian 
niemożliwe  lub  zmiany  te  są  korzystne  dla  Zamawiającego;  zmiana  nie  może 
spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Dotyczy pełnomocnictwa:
1.Pytanie.W  związku  z  faktem,  że  złożenie  oferty  w  postępowaniu  przetargowym  nic  jest  czynnością zobowiązującą w  rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić,  że  Zamawiający uzna  za  wystarczające  pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym  przez Zamawiającego? Naturalnie umowa,  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie  podpisana  przez  osobę  umocowaną  do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  uznaje  za  wystarczające  pełnomocnictwo  do 
złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do 
przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym 
przez Zamawiającego.

Dotyczy umowy:

1. Pytanie  (dotyczy § 9 ust. 2).Postanowienia  umowne  w  obecnym  kształcie  naruszają  zasadę  równorzędności stron stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w ad. 353' k. c. w w. z art, 14 p. z. p, gdyż w praktyce  prowadzą  do  rażącego  rozróżnienia  odpowiedzialności  Zamawiającego  oraz Wykonawcy a należyte wykonanie zobowiązania, ze szkodą dla Wykonawcy.Przedmiotowe  zapisy  umowne,  w  kształcie  zawartym  we  wzorcu  umownym, naruszają równość  stron umowy poprzez zastrzeżenie niewspółmiernych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy w całości lub części.  Zgodnie bowiem z regulacją 



art.  139  ust.  l  p.  z.  p.  w  zakresie  w  niej  nie  uregulowanym  -  dotyczącym  zawierania, rozwiązywania umów oraz odpowiedzialności z nich  wynikającej  - zastosowanie  znajdują przepisy kodeksu cywilnego.Różnicowanie  odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie  umowy  poprzez zastrzeżenie  w  umowie  niewspółmiernie  wysokich  kar  dla  jednej  ze  stron stosunku lunąć należy  jako  sprzeczne  z zasadami  współżycia  społecznego  poprzez  naruszenie  swobody zawierania umów, co stanowi rażące pogwałcenie art. 353' k.c w zw. z art. 58k.c. w zw. Art. 139 ust. l p. z. p.Pragnę wskazać na bogate i jednolite orzecznictwo sądów powszechnych i arbitrażowych w tym zakresie. Sąd Najwyższy Izba Cywilna w wyroku z dnia S stycznie 2003 r., (sygn. akt II CKN 1097/00) zważył co następuje: „Postanowienie umowy zastrzegające rażąco wygórowane odsetki  
jest nieważne w takiej części, w jakiej - w okolicznościach sprawy - zasady współżycia społecznego 
ograniczają zasadę swobody umów (art. 353' w związku z  art 58 § 2 i 3 k. c. („,) Artykuł 353'  
kc.  należy  do  kategorii  przepisów  iuris  cogentis,  a  więc  naruszenie  któregokolwiek  z  
wymienionych  w  nim  kryteriów  swobody  kontraktowej  wywołuje  sankcję  nieważności  na 
podstawie  art.  S8  k.  c.  (...)  (por.  uzasadnienia  uchwal  składu  siedmiu  sędziów  Sądu  
Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r. III CZP 15/91. OSNCP 1992, nr 1, póz. 1 i  z dnia 6, maja  
1992 r., III CZP 141/91, OSNC 1992. nr 6, poz. 90) Umowa przewidująca takie odsetki jest  
częściowo bezwzględnie nieważna na podstawie art. 58 § 3 k. c. związku art. 58 § 3 k. c. "Stanowisko  to  podzielane  jest  powszechnie  w  orzecznictwie  arbitrażowym,  m.  in.  w  wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004r. (sygn. Akt UZP/Z0/0-924/04).Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych w następujący sposób:- §  9  ust.  2.1  :  „  w  wysokości  0,2  %  wartości  towarów  nie  dostarczonych  w  terminie za każdy roboczy dzień zwłoki"

– § 9 ust. 2.2 : „ w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto  -  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  zamawiającego  wskutek okoliczności z które odpowiada Wykonawca.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Dotyczy Zestawu nr I:

1. Pytanie (dotyczy pozycji 20-25).Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  ofert  na  kaniule  z  koreczkiem  portu,  który  nie  jest "samozamykającym się", natomiast dzięki dopasowaniu poszczególnych elementów, gwarantuje szczelność i wygodę zamykania i otwierania?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli  z  koreczkiem 
portu, który nie jest „samozamykającym się”.

2. Pytanie (dotyczy poz. 20).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul  o  rozmiarze  18G  1,3x33  mm  przepływ 103 ml/min.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  dopuszczenie kaniul  o rozmiarze 18G 1,3x33 mm przepływ 
103 ml/min., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

3. Pytanie (dotyczy poz. 21).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o rozmiarze 20G 1,1x33 mm przepływ 61 ml/min.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na   dopuszczenie  kaniul   o  rozmiarze  20G  1,1x33  mm 
przepływ 61 ml/min., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

4. Pytanie (dotyczy poz.22).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul  o  rozmiarze  22G  0,9x25  mm przepływ 35 ml/min.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na   dopuszczenie  kaniul   o  rozmiarze  22G  0,9x25  mm 
przepływ 61 ml/min., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

5. Pytanie (dotyczy poz. 23).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego O dopuszczenie kaniul o rozmiarze 24G 0,7x19 mm przepływ 22 ml/min.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na   dopuszczenie  kaniul   o  rozmiarze  24G  0,7x19  mm 
przepływ 22 ml/min., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

6. Pytanie (dotyczy poz. 24-25).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu.

7. Pytanie (dotyczy poz. 24).Zwracamy  się  i  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul  o  rozmiarze  20G  1,1x33  mm przepływ 61 ml/min.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  dopuszczenie w pozycji 24 kaniul  o rozmiarze 20G 
1,1x33 mm przepływie 61 ml/min.

8. Pytanie (dotyczy poz. 25).Zwracany  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul  o  rozmiarze  18G  1,3x45  mm  przepływ 96 ml/min.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na   dopuszczenie  kaniul   o  rozmiarze  28G  1,3x45  mm 
przepływ 96 ml/min., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

9. Pytanie (dotyczy poz. 30).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych w opakowania po  75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przetargowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kieliszków w opakowaniach po 75 sztuk, 
po odpowiednim przeliczeniu na ilości  zawarte w formularzu ofertowym – załączniku do SIWZ.

10. Pytanie (dotyczy poz. 32).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w  pozycji,  co  pozwoli  naszej  firmie  na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.



Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

11. Pytanie (dotyczy poz. 35).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  prześcieradła  o  rozmiarze  210x160  lub gramaturze,40g/m2;lub 30 g/m2.     
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dopuszczenie  prześcieradła   o  rozmiarze 
210x160  oraz  gramaturze,40g/m2,  nie  dopuszcza  natomiast  prześcieradła  o  gramaturze 
30g/m2.

12. Pytanie (dotyczy poz. 39-48).Zwracamy  się  z  prośbą do Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w pozycji,  co  pozwoli  naszej  firmie  na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

13. Pytanie (dotyczy poz. 53-54).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie producenta Ssaka S04.
Odpowiedź: Zamawiający wskazując na ssaka SO4, nie miał na myśli konkretnego producenta, jednak 
uniwersalność parametrów drenów do tego rodzaju ssaków.

14. Pytanie (dotyczy poz. 55). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości min. 20Ocm lub długości 220 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pozycji 55 długości 200cm 
lub 220  cm.

15. Pytanie (dotyczy poz. 61).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno -gardłowej nr 1/7 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki ustno-gardłowej nr 1/7 cm.

16. Pytanie (dotyczy poz. 62).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno -gardłowej nr 2/8 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki ustno-gardłowej nr 2/8 cm.

17. Pytanie (dotyczy poz. 63).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno -gardłowej nr 3/9 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki ustno-gardłowej nr 3/9 cm.

18. Pytanie (dotyczy poz. 64).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno -gardłowej nr 4/10 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurki ustno-gardłowej nr  4/10 cm.

19. Pytanie (dotyczy poz. 72-76).



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie nazłożenie bardzo konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

20. Pytanie (dotyczy poz. 84).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 130 x 250 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pozycji 84 rozmiaru 130x250 mm.

21. Pytanie (dotyczy poz. 85).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 90x230 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pozycji 85 rozmiaru 90x230 mm.

22. Pytanie (dotyczy poz. 86).Zwracamy się 2 prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 200 x 330 mm.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pozycji 86 rozmiaru 200x330 mm.

23. Pytanie (dotyczy poz.  93)Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie chłonności 1800 ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pozycji 93 chłonności 1800 ml oraz innych, 
mniejszych niż 2000 ml.

24. Pytanie (dotyczy poz. 94).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie chłonności 2200 ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pozycji 94 chłonności 2200 ml oraz innych, 
mniejszych niż 2350 ml.

25. Pytanie (dotyczy poz.  99).Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie pojemności miski nerkowatej 700 ml.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie miski nerkowatej  o pojemności 700 ml 
przy zachowaniu ilości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Zestaw 1 poz. 99).

26. Pytanie (dotyczy poz. 100).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do EKG dla dorosłych o rozmiarze 3,6x5 lub 4,3x4,6 tub 4,2x5,6 lub 3,5x3,5.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dopuszczenie  w  pozycji  100  elektrod do EKG dla 
dorosłych o rozmiarze 3,6x5 cm,  4,3x4,6cm oraz 4,2x5,6cm, nie dopuszcza natomiast elektrod o 
rozmiarze  3,5x3,5 cm.
27. Pytanie (dotyczy poz. 101).Zwracamy się z prośba, do Zamawiającego o dopuszczenie gazików 3,5x3,5 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pozycji 101 gazików 3,5x3,5 cm.



28 .Pytanie (dotyczy poz. 103).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  do  jakiego  aparatu  EKG  Zamawiający wymaga papieru.
Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 103 miał na myśli papier do aparatu ASCARD B5/B56 firmy  
ASPEL.

29. Pytanie (dotyczy poz.117-121 ).Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  D wydzielenie  w/w  pozycji,  co  pozwoli  naszej  firmie  na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

30. Pytanie (dotyczy poz. 122).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie żelu ściernego o pojemności 0,25 l.   
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dopuszczenie  żelu  ściernego  o  pojemności  0,25  l 
(należy jednak przeliczyć ilość i zaokrąglić w górę do pełnego opakowania).

31. Pytanie (dotyczy poz. 125-126)Zwracamy  się  z  prośbą  do Zamawiającego  o  wydzielenie  w/w  pozycji,  co  pozwoli  naszej  firmie  na  złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

32. Pytanie (dotyczy poz. 130).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompresu żelowego o rozmiarze 30x20 lub 26x16 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie kompresu żelowego o rozmiarze 
30x20, nie dopuszcza natomiast kompresy żelowego o rozmiarze 26x16 cm.

33. Pytanie (dotyczy poz. 133-159,142-143,150-154).Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji,  co pozwoli naszej firmie na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

Dotyczy Zestawu nr II.

1. Pytanie.Proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 8, a dotyczącym póz. nr 29 w  Zestawie  nr  2,  ponieważ  jest  ona  niespójna  z  zadanym  pytaniem  i  w  dalszym  ciągu sugeruje  popieranie  przez  Szpital  działań  monopolistycznych  producenta  ładunku gazowego 3M i jest sprzeczna z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (głównie art. 7 pkt 1), oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami. Wprawdzie Zamawiający przychyla się do prośby oferenta wyrażonej w pytaniu:
„Prosimy  więc,  Zamawiającego  o  wyrażenia  zgody  i  dopuszczenie  do  oceny  produktu  



równoważnego dla ładunku gazowego 4-100 Steri Gas 3M, o co najmniej takim samym składzie i  
standardzie  wykonania,  dopuszczonego  i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez  PZH  co  do  
skuteczności procesów sterylizacji w sterylizatorach gazowych",
 i odpowiada:
„Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  równoważnego  dla  
ładunku  gazowego „4-100 Steri Gas 3M”, co najmniej o takim składzie i standardzie wykonania,  
dopuszczonego  przez  Ministerstwo  Zdrowia,  przebadanego  co  do  skuteczności  procesów  
sterylizacji z zastrzeżeniem, że zaoferowany nabój ma mieć płaskie denko ".Końcowa fraza tej odpowiedzi „że zaoferowany nabój ma mieć płaskie denko", znowu w sposób jednoznaczny wskazuje  na  próbę wyeliminowania  przez  3M konkurencji  z  rynku polskiego, ponieważ  tytko  nabój  gazowy  firmy  3M  posiada  płaskie  denko.  Nabój  gazowy  w  takim kształcie został zaprojektowany ponad 40 lat temu i do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie, jeżeli chodzi o jego kształt jak i wymiar. Zamawiający odpowiadając na zadane pytanie, dopuszcza do  oceny  produkt  równoważny  o  „co  najmniej  o  takim  składzie  i  standardzie  wykonania, dopuszczonego  przez  Ministerstwo  Zdrowia,  przebadanego  co  do  skuteczności  procesów sterylizacji"  i jednocześnie na  zakończenie  odpowiedzi  neguje swoją decyzje o dopuszczeniu ładunku  „o  co  najmniej  takim  samym  standardzie  wykonania"  oraz  dopuszczonego  i przebadanego  przez  instytucje  prawem  naznaczone,  i  wymaga  płaskiego  denka  cofając  się niejako o 40 lat do tyłu. Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel wymogu stawianego przez Zamawiającego płaskiego denka w  naboju  gazowym,  skoro  o  takim  fakcie  czy  wymogu  nie  wspomina  instrukcja  obsługi urządzenia ani opis techniczny naboju czy wreszcie decyzja Ministerstwa Zdrowia o dopuszczeniu produktu  biobójczego  do  obrotu  (w  załączeniu  kopia),  ani  też  żadne  inne  badanie skuteczności  procesów  sterylizacji.  Tym  bardziej  wydaje  się  dziwne  stawienie  takiego wymogu, wobec faktu, iż układ gniazda naboju  w sterylizatorze 3M. w żaden sposób tego nie  potwierdza.  Istotną,  rolę  z  punktu widzenia  technologicznego ma tylko jego średnica i wysokość naboju, na denku naboju natomiast opiera się tylko kciuk podczas jego zakładania. Układ taki,  w żadnej  mierze  nie wpływa na jakość,  czy  skuteczność  sterylizacji.  Jeszcze  raz zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przeanalizowanie powyższych danych i wycofania się ze sprzecznego  z  pozostałą częścią odpowiedzi sformułowania, i dopuszczenie  „produktu równoważnego  o  co  najmniej  takim  składzie  i  standardzie  wykonania",  co  przecież  nie oznacza identycznego, lecz różniącego się na korzyść.
Odpowiedź:  Zamawiający  utrzymuje  w  mocy  swoją  poprzednią  odpowiedź  i  nie  wyraża  zgody  na 
zmianę SIWZ.

Dotyczy zestawu nr III:

1. Pytanie Czy  Zamawiający  dopuści  w/w  zadaniu  system  równoważny,  w  którym  wkład  posiada  filtr antybakteryjny z zabezpieczeniem przed przepełnieniem? W przypadku przychylnej odpowiedzi prosimy  o  modyfikacje  formularza  cenowego  i  możliwość  nieoferowania  pozycji  1,2  jeśli wymagane produkty są zawarte w systemie do odsysania.  



Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza   zaoferowania  systemu  równoważnego  
w zestawie III.

2. Pytanie (dotyczy poz. 3,7).Czy  Zamawiający  w/w  zadaniu  w  pozycji  3  i  7  dopuści  wkład  jednorazowy  oraz  zbiornik wielorazowego użytku o pojemność l L?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  w  pozycji  3  i  7  wkładu 
jednorazowego oraz zbiornika wielorazowego użytku o pojemność l L.

Dotyczy zestawu nr IV:

1. Pytanie.Czy  Zamawiający  dopuści  w/w  zadaniu  system  równoważny,  w  którym  wkład  posiada  filtr antybakteryjny  z    zabezpieczeniem przed  przepełnieniem?  W  przypadku  przychylnej odpowiedzi prosimy o modyfikacją  formularza cenowego i możliwość nieoferowania pozycji 2 jeśli wymagane produkty są  zawarte w systemie do odsysania.
Odpowiedź:   Zamawiający  nie  dopuszcza   zaoferowania  systemu  równoważnego  
w zestawie IV.


