
Wodzisław Śląski 27.11.2017 r.

L.dz. TP                 /17

Do: Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu Dostawa płynów do terapii

nerkozastępczej, sprzętu endoskopowego, stomijnego,
akcesoriów do monitora BeneView i akcesoriów dla

oddziału neonatologii”, 
nr sprawy 26/Zp/17.

Dyrekcja  PPZOZ  Wodzisław  Śląski  informuje,  że  wpłynęły  następujące  zapytania  do  ww.
postępowania:

    

1. Dotyczy Pakietu 09: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczotek jednorazowych do
czyszczenia kanałów endoskopowych, długość szczotki 260cm, max. długość kanału endoskopu 240
cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.  Dotyczy  umowy:  Czy  Zamawiający  widzi  możliwość  zastąpienia  w  §  9  użytego  określenia
„opóźnienia” określeniem „zwłoki”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany w § 6 ust. 2 - 12 miesięcznego terminu trwałości na
termin 8 miesięczny? – przy 12 miesiącach obowiązywania umowy tak długi termin ważności jest
nieuzasadniony i dość niekorzystny dla wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.  Pytanie 1  Dotyczy warunków umowy § 5 ust.  4 -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę
istniejącego zapisu  na  następujący:  „Jeżeli  Sprzedawca  nie  dostarczy materiałów operacyjnych  w
terminie o którym mowa w § 5 ust.1 Kupujący ma prawo do ich zakupu we własnym zakresie i
obciążenia Sprzedawcy różnicą między ceną zawartą w ofercie, a ceną zakupu, po wcześniejszym
pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie 2  Dotyczy warunków umowy § 6 ust.  4 -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę
istniejącego  zapisu  na  następujący:  „W  razie  zwrotu  towaru  Sprzedawca  jest  zobowiązany  do
dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie do dwóch dni roboczych.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



6. Pytanie 3  Dotyczy warunków umowy § 7 ust.  4 -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę
istniejącego zapisu na następujący:  „Nieuzasadniona odmowa uwzględnienia reklamacji upoważnia
Zamawiającego do dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Sprzedawcy,
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie  4  Dotyczy  warunków umowy §  9  -  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie
wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8.  Pytanie  5  Dotyczy  warunków  umowy  §  11  -  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę
istniejącego zapisu na następujący: „Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z
nią praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody
Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 10 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ligatora z rękojeścią 
wyposażoną w port Luer-Lock do przepłukiwania pola operacyjnego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy:  26/ZP/2017 pakiet 1 pozycje 1, 2, 3 termin składania ofert: 30.11.2017
1. Czy Zamawiający  w pozycji  2 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml 
(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g –
woda  do  iniekcji  wystarczająca  na  1000  ml.  Elektrolity  (mmol/l):  Na+  1352  –  Citrate3-  500,
stosowany  w  połączeniu  z  hemodializą  (HD)  lub  ciągłą  terapią  nerkozastępczą  (CRRT) do
prowadzenia  plazmaferezy,  aferezy  LDL jako  sterylny  i  wolny  od  pirogenów  antykoagulant  do
systemu pozaustrojowego?
11. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 3 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w
Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (
Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml
dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?
Pozwoli  to  Zamawiającemu  na  uzyskanie  konkurencyjnej  oferty  cenowej,  jak  również  wpłynie  
na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy: 26/ZP/2017 pakiet 2  pozycja 10 termin składania ofert:  30.11.2017
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  10 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy: 26/ZP/2017, Pakiet 2 konwekcyjno-dyfuzyjna terapia nerkozastępcza na bazie systemu 
Multifiltrate, ilość pozycji 10, pozycja 3
Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  dwuświatłowy  poliuretanowy  z  ramionami  prostymi  
z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,
cewnik  12FR  oraz  14Fr  o  długości  15cm,  20cm,  24cm  widoczny  w  RTG.  Biokompatybilny,
termowrażliwy  materiał  cewnika  mięknie  po  implantacji  co  zwiększa  bezpieczeństwo  i  komfort
pacjenta.  Kolorowo  kodowane  zaciski  z  opisem  przepływów  dla  ułatwienia  doboru  właściwego
cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we
French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,
strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x
15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.



 Bardzo proszę o podanie informacji w jakim procencie Zamawiający ma zamiar wykorzystać cewnik
dwukanałowy 11,5 a w jakim procencie 13,5F o długościach 15cm, 20cm, 24cm podczas realizacji
powyższego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

14. Dotyczy: 26/ZP/2017, Pakiet 2 konwekcyjno-dyfuzyjna terapia nerkozastępcza na bazie systemu
Multifiltrate, ilość pozycji 10, pozycja 4
Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  dwuświatłowy  poliuretanowy  z  ramionami  prostymi  
z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych,
cewnik  14FR  o  długości  24  cm  widoczny  w  RTG.  Biokompatybilny,  termowrażliwy  materiał
cewnika  mięknie  po  implantacji  co  zwiększa  bezpieczeństwo  i  komfort   pacjenta.  Kolorowo
kodowane  zaciski  z  opisem przepływów  dla  ułatwienia  doboru  właściwego  cewnika.  Elastycznie
zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na
piastę  cewnika.  Zestaw z cewnikiem zawiera:  igłę  wprowadzającą 18Ga x 7cm,  strzykawkę 5ml,
cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona
prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 

15.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  wydzielenie  pozycji  3  oraz  pozycji  4  z  Pakietu nr 2  
i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert
konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dotyczy: 26/ZP/2017, Pakiet 2, ilość pozycji 10, pozycja 10
Czy  Zamawiający  dopuści  produkt Citra-Flow™(  cytrynian  sodu  )  w  stężeniu  46,7%  w  postaci
ampułko-strzykawki  3ml  x  2  Twin  Pack  (  łączna  objętość  6ml) stosowany  w  celu  utrzymania
prawidłowej  drożności  dostępu naczyniowego o  wysokiej  czystości  chemicznej  i  wysokim profilu
bezpieczeństwa  dla  pacjenta.  CitraFlow  posiada  udokumentowane  klinicznie  działanie
przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu
Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie
wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji
nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych  strzykawek może nie
spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow pakowany w fabrycznie napełnione
ampułko-strzykawki  zabezpiecza  przed  utratą  produktu  podczas  nabierania  np:  z  fiolki  -  brak
zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz
igieł  które  w  konsekwencji  podnoszą  koszty  leczenia  pacjenta  i  wydłużają  czas  pracy  personelu
medycznego.  Specjalnie  zaprojektowana  budowa  ampułko-strzykawki  CitraFlow  nie  powoduje
refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni)
zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack
zawiera  dwie  ampułko-strzykawki  aseptycznie  zamknięte  brak  cząstek  podczas  otwierania
opakowania ( zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej
ilości.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na
większą łączną objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu nr 2  i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie  pozycji  stworzy  Zamawiającemu  możliwości  na  składania  ofert  konkurencyjnych  
co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Dotyczy: 26/ZP/2017 pakiet 2 pozycja 3 i 4 termin składania ofert: 30.11.2017

1. Czy  Zamawiający  w  pozycji  5  dopuści 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, ze wsuniętymi
mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 3 – 17 cm, 20 cm, 25 cm
dla pozycji 4 – 30 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  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  10  ml  z  tłokiem,  miniskalpel,
rozszerzacz,  rozmiar  12  FR x 14 cm,  rozszerzacz hydrofilowy,  rozmiar  16  FR x 15 cm,  łącznik
prowadzący  typu  Y,  nasadki  iniekcyjne,  umocowanie  cewnika  warstwą  przylepną,  opatrunki,
skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu?
 Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również  wpłynie na
ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający ma na myśli pułapkę nr ref. 9200-10-10530 (Dryline)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli ww. sprzęt.

20. W związku z ww. postępowaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące opisu
przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1: 
1. Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  ekonomiczne  gospodarowanie  powierzonymi  środkami
publicznymi  oraz  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,
dokona podziału przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1  na dwa osobne Podpakiety, tj. Podpakiet  1a
– zawierający pozycję nr 1 (dializat Ci-Ca K2/K4) i nr 2 (4 % cytrynian sodu)  oraz  Podpakiet nr 1b –
z pozycją nr  3 (płyn substytucyjny, będący produktem leczniczym), co pozwoli na wzięcie udziału 
w postępowaniu większej liczbie wykonawców i zaoferowanie wyrobów medycznych w pozycji 1 i 2
w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanych przez
wiele stacji dializ i na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii na terenie całego kraju, a także w
Państwa Szpitalu, gdzie od 2014 r. do dnia dzisiejszego włącznie wygrywamy przetargi i realizujemy
kontrakty  terminowo  i  zgodnie  z  opisem SIWZ,  dla  Zamawiającego  natomiast  takie  rozwiązanie
będzie korzystne ze względów ekonomicznych?
Zwracamy  Zamawiającemu  uwagę,  że  obecny  opis  przedmiotu  zamówienia,  nie  dopuszczający
składanie ofert na poszczególne jego części,  uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty na
Pakiet nr 1 z uwagi na pozycję nr 3. Pragniemy zauważyć, ze płyn substytucyjny w pozycji nr 3 - jako
produkt leczniczy  o wymienionym składzie w SIWZ, może być zaoferowany tylko i wyłącznie przez
jednego oferenta, co uniemożliwia innym wykonawcom przystąpienie do przetargu i zaoferowanie
wyrobów medycznych, wymienionych w pozycji nr 1 i nr 2 pakietu.

Pragniemy  również  zauważyć,  że  z  naszą  argumentacją,  dotyczącą  podobnego  opisu  przedmiotu
zamówienia na wyroby do hemodializy,  zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku nr KIO
1910/17 z  dnia 22 września 2017 r.,  nakazującym podział  jednego pakietu na dwa w przetargu  
w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – kopia wyroku w załączeniu.
Wyrok KIO określił,  że jeżeli występuje na rynku wykonawca, który może zaoferować  produkt taki
sam  jak  zamawiany,  to  należy  umożliwić  mu  złożenie  oferty  na  dystrybuowane  wyroby,
uniemożliwiając w ten sposób  monopolizowanie wykonania zamówienia publicznego na przedmiot
zamówienia przez jednego wykonawcę.



Zgoda Zamawiającego na modyfikację Pakietu nr 1 umożliwi Państwu ekonomiczny wybór  ofert  
w  tym  pakiecie,  tj.  zabezpieczenie  się  przed  ewentualnym  poniesieniem  wyższych,  niczym  nie
uzasadnionych kosztów  związanych z sytuacją gdy opis przedmiotu zamówienia spełnia tylko jeden
wykonawca, występujący na rynku (wg naszej wiedzy, opartej na analizie rynku dostaw płynów do
hemodializy, różnica w cenie ofert wykonawców może sięgać 30 % i więcej.)
Mając nadzieję na zrozumienie z Państwa strony naszej argumentacji.
Odpowiedź: Wydziela się z Części nr 1 pozycję 3. Utworzona zostaje nowa Część nr 12. Zmieniona 
Część nr 1 oraz nowa Część nr 12 w załączeniu. 

21. Szanowni państwo, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. Nr 3 produktów
równoważnych  tj.  Płyn  substytucyjny  do  hemofiltracji  –  wodorowęglanowy płyn  do hemofiltracji
buforowany  glukozą  w  stężeniu  fizjologicznym  5,50  mmol/l  o  różnych  stężeniach  potasu.
Opakowania: worek 5 litrów. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe) typu Luer
Lock + adapter Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. Skład
elektrolitowy:  potas  0/2/4  mmol/l.  Pozostałe  parametry  bez  zmian.  Jednocześnie  zwracamy  się  
z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SIWZ. Wydzielamy pozycję nr 3 do nowego 
zadania. 

22. Zadanie/ Pakiet 07
Poz.1 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej
oferty na pozycje 1, 2, 3, i 7 oraz zaoferowanie w pozycji 1 igieł o średnicy 2,4 mm i długości 2300
mm, pozostałe parametry oferowanych narzędzi zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem


