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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę drobnego 
sprzętu medycznego Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy zadania nr l
Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 igłę 0,4 x 20
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2.Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania 
leków, typ igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską sile wkłucia i przesuwu w 
rozmiarze 18 G x 30 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ

Pytanie 3. Czy Zamawiający w pozycji 16-19, dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze 
kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki a także 
rozszerzenie skali:

- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml
- 5 ml rozszerzona do 6 ml
- 10 ml rozszerzona do 12 ml
- 20 ml rozszerzona do 24 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 16-19 strzykawki z tłokiem w kolorze 
kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki a także 
rozszerzenie skali:

- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml
- 5 ml rozszerzona do 6 ml
- 10 ml rozszerzona do 12 ml
- 20 ml rozszerzona do 24 ml

Pytanie 4.Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 igłę do pena 30G -0,30 x 8 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w poz. 13 igłę do pena 30G - 0,30 x 8 mm.

Pytanie 5.Czy Zamawiający dopuści w poz. 20, 21 strzykawkę  50 ml (.60 ml ) bursztynową  i 
transparentną do pomp infuzyjnych? Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50 
ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona 
pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa 
od pojemności normalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując nominalną i 
w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w poz. 20, 21 strzykawkę 50 ml (60 ml ) bursztynową i 
transparentną do pomp infuzyjnych.

Pytanie  6.  Czy  Zamawiający  oczekuje  w  poz.  137,138  przyrządów  do  przetaczania  płynów 
infuzyjnych  i  do  krwi  bez  ftalanów oraz  z  komorą  wolne  od  PCV,  co  ma  być  potwierdzone 
dołączonym  do  oferty  oświadczeniem  producenta  o  zastosowanym  plastyfikatorze.  W  trosce 
o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, 



mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra 
Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji  wyrobów medycznych jasno 
określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikacje 
składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, 
nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w  poz. 137 i 138  przyrządy zawierające ftalany, jak i wolne 
od nich, zgodne z opisem w SIWZ. 

Pytanie 7. Bardzo proszę Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr l poz. l-13 i 16 - 23 oraz poz. 
137,  138 i  utworzenie nowego pakietu  co umożliwi  przystąpienie  innym oferentom i  złożenie 
konkurencyjnej oferty przetargowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Dotyczy zestawu VI
Pytanie 8.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 czujników kompatybilnych?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza czujnik kompatybilny, czyli: czujnik klipsowy na 
palec do pulsoksymetrii BCI (wtyczka w kształcie trapezu z 9 pinami)

Pytanie 9. Prosimy o wyjaśnienie, do jakiego aparatu ma być czujnik z pozycji 1 - do aparatu BCI, 
czy też do aparatu UT-4000F (wg naszej wiedzy Goldway). Czy chodzi może o aparat Goldway z 
modułem do pomiaru saturacji BCI?
Odpowiedź: Należy zaoferować czujnik do aparatu UT-4000F (Goldway), zgodnie z opisem w 
SIWZ

Pytanie 10.Czy chodzi rzeczywiście o aparat UT-4000F, czy też o aparat UT-400F, bądź UT-4000?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ - UT-4000F (Goldway)

Pytanie 11. Jeśli to możliwe, prosimy o zamieszczenie zdjęcia wtyczki na stronie internatowej 
(wraz z odpowiedziami).
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zdjęcia wtyczki na stronie internetowej 
www.snzoz.lublin.pl

Pytanie 12. Czy czujnik będzie podłączany do przedłużacza (wtyczka typu DB-9?)?
Odpowiedź: TAK. Czujnik będzie podłączany do przedłużacza. Wtyczka zgodnie z opisem: w 
kształcie trapezu  z 9 pinami.

Pytanie  13.  Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  w  pozycji  2  chodzi  o  przewody  pacjenta  do  kabla 
rozłącznego? Czy przez „wymienne końcówki napowe" należy rozumieć takie własne przewody, 
czy też chodzi o to żeby same końcówki przewodów (napy) również były wymienne?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ: TAK, chodzi o przewody pacjenta do kabla rozłącznego, 
przez „wymienne końcówki napowe” należy rozumieć takie właśnie przewody. 

Pytanie 14. Prosimy o wyjaśnienie jakie złącze do kabla głównego ma posiadać przewód z pozycji 
2 (DIN, VS, inne-jakie)?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ: DIN

Pytanie  15.  Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  w  pozycji  3  mankietów  kompatybilnych 
o obwodzie 25-35 cm (ewentualnie o obwodzie 25-35 cm i 18-26 cm - dwa rozmiary).
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mankietu do wielorazowego, 
nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;  bezlateksowego, jednożyłowego, w rozmiarze 25 - 35 
cm,  zapinanego na rzep.



Dotyczy zestawu VII
Pytanie 16.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 czujnika kompatybilnego o długości 
1,1 m (ewentualnie 3,0 m).
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści czujnik  do pomiaru SpO2 typu klips na palec dla 
dzieci/dorośli (>20kg); wtyczka w kształcie trapezu z 9 pinami; dł. 1,1 m

Pytanie  17.  Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  w  pozycji  1  czujnika  kompatybilnego 
przeznaczonego  dla  pacjentów o  wadze  15-40  kg  (ewentualnie  czujników przeznaczonych  dla 
pacjentów o wadze 15-40 kg oraz czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg 
- dwa rozmiary).
Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na 
palec dla pacjentów powyżej 40 kg; wtyczka w kształcie trapezu z 9 pinami; dł co najmniej 1,1 m.

Pytanie 18 .Czy w pozycji 2 chodzi o przewody pacjenta do kabla rozłącznego?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ chodzi o przewody pacjenta do kabla rozłącznego.

Pytanie 19. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 2 przewodów o długości 60 cm lub 90 
cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 przewód pacjenta (do kabla rozłącznego) do 
pomiaru EKG; 3-odprowadzeniowy, wymienne końcówki;  dł 90 cm, typ mocowania elektrod: 
zatrzask (napowe); złącze DIN

Pytanie  20.  Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  w  pozycji  3  mankietów  kompatybilnych 
o obwodzie 25-35 cm (ewentualnie 18-26 cm i 25-35 cm - dwa rozmiary).
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mankietu do pomiaru ciśnienia 
krwi dla dorosłych, bezlateksowego, o  szerokości 13 cm, obwód ramienia co najmniej 25 - 35 cm, 
zapinanego na rzep.

Pytanie  21.Prosimy  o  dopuszczenie  tolerancji  w  zakresie  szerokości  mankietów  +-  1  cm 
(ewentualnie +- 0,5 cm).
Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję w zakresie szerokości mankietów o  
+/- 0,5 cm.

Dotyczy umowy
Pytanie 22.  Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w   § 9 ust. 2.1.-2.4 do 1% 
wartości niedostarczonego towaru za dzień zwłoki. Obecnie proponowane kary są nieadekwatnie 
wysokie  do  wartości  pakietów.  Postanowienie  w/w  zapisów  zmusi  oferentów  do  wliczenia 
ewentualnych kar do wartości oferty i spowoduje znaczne podniesienie (do 50% w górę) wyceny 
ofert na poszczególne pakiety.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 23. Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w  § 9 ust. 2.5. do 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.


