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LAS-100/1-PN/43-2019       Rybnik, dnia 16.04.2019 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
(zamówienie nr LAS-100-PN/43-2019) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.04.2019 r., nr 534981-N-2019 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Dotyczy pakiet 2 pozycja 2 - 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, objętość własna 0,09 
ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, 
posiadający prosty tor przepływu,   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, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany 
pojedynczo, opakowanie zbiorcze 36 szt.?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego w 
szczególno ści, że zaoferowany asortyment mo że być używany w tomografii komputerowej oraz 
rezonansie magnetycznym. W przypadku zaoferowania a sortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  
  
Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3 z pakietu 2 i stworzy osobny 

pakiet dla tej pozycji? Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
konkurencyjnej oferty cenowej.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany 

z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika 
zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych 
otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, 
cewnik o przekroju 12FR  długościach: 15 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na 
ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką  
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echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, 
wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 
14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik 
(na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania sortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet 

dla tej pozycji?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 5: „Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1-2 
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające, że możliwość 

użytkowania przez minimum 7 dni potwierdzone certyfikatem producenta. Pragniemy 
poinformować, że certyfikat CE potwierdza zgodność wyrobu z oceną zgodności a nie 
możliwość użytku obwodu przez 7 dni.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane  w pytaniu. 
 
Pytanie 6: „Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, mechanicznego (bez warstwy 
elektrostatycznej) z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o znacznie 
większej skuteczności filtracji wynoszącej 99,999999%, spełniający wszystkie pozostałe 
wymagania.”   

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie filtra o minimalnej objętości oddechowej wynoszącej 25 ml, 
spełniający wszystkie pozostałe wymagania.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 8: „Dotyczy Pakietu nr 8  poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości oddechowej wynoszącej 75-1200 ml, spełniający 
wszystkie pozostałe wymagania.”  

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
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Pytanie 9: „Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej  
oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy 
możliwej wymianie samego cewnika co 24 h): 
-sterylny-pakowany pojedynczo, 
-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi, 
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, 
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, 
-aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłonim 
-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki, 
-długość 36.5 cm - dla rurek trachoestomijnych  i 60 cm dla rurek intubacyjnych, 
-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta, 
-dedykowany port do irygacji i płukania, 
-łącznik prosty z końcem schodkowym.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 10: „Dotyczy Pakietu nr 8 poz.9-1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 
umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?”  

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej .   
 
Pytanie 11: „Pakiet 1, poz. 28,31 

Czy zamawiający wydzieli poz.28,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 
samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 
finansowych?”  

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej .   
 
Pytanie 12: „Pakiet 1, poz. 28-31  

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 28-31 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 
1A i utworzenie pakietu na worki do moczu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert 
większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w 
przedmiotowym postępowaniu.”  

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej .   
 
Pytanie 13: „Pakiet 1, poz. 28 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”  
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Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie innej ilo ści sztuk w opakowaniu z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalno ści ofert. Zamawiaj ący jednocze śnie informuje, że będzie dokonywał zakupów 
pełnych opakowa ń.  
 
Pytanie 14: „Pakiet 3, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 
cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, 
wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami 
regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?”  

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 15: „Pakiet 1, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „niebieskich łączników” pakowanych oddzielnie, 
reszta parametrów zgodna z SIWZ.”    

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane  w pytaniu. 
 
Pytanie 16: „Pakiet 1, poz. 13 
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr o wyłącznym  typie filtracji mechanicznej, 

o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥ 99,9999 % , ≥ p/wirusowej 99,9999 %, skuteczność 
filtracji względem NaCl ≥ 99,764%, walidowany w kierunku  Mycobacterium Tuberculosis, 
Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu  2,5 cm H20  przy 60 l/min (1,1 
cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, 
poziom nawilżaniu 34 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O przy VT 500 ml, 
medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa  Vt 300-1500 ml, waga 
49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem 
dokującym, prostokątny.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 19.04.2019 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa, 
2. aa.           


