
 
 
 
 
 
 

 
WSPRiTS/ZP/14/2011                                                                           Warszawa dn. 25.01.2011 r. 

  
 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2011/S 1-001417 z dnia 
04.01.2011 r. na dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego uŜytku 
[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/61/10] 

 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na 
poniŜsze pytania: 
 
Dotyczy zadania nr 2: 

 

1) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5 – 10 ml? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
2) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 800 ml lub 1 200 
ml? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza kaczkę o pojemności 1 200 ml. 
 
3) PYTANIE : dot. Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz pakowane po 30 szt.? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 3: 

 

4) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50/60 ml? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza strzykawkę 50/60 ml. 
 
5) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt.? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
6) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 50 sztuk, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
7) PYTANIE : dot. Poz. nr 4-6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 100 sztuk, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 5: 

 

8) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 - Prosimy o dopuszczenie kaniul doŜylnych w wymiarach: kaniula 
22G/25 mm, 33 ml; kaniula 20G/33 mm,55 ml; kaniula 18G/32 mm, 85 ml; kaniula 18G/45 mm, 85 
ml; kaniula 17G/45 mm, 140 ml; kaniula 16G/45 mm, 200 ml; kaniula 14G/45 mm, 270 ml. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
9) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 i 2 – Proszę o dopuszczenie kaniul posiadających 3 paski RTG. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
10) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływie min. 10 ml/min. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy zadania nr 9: 
 

11) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyskalowania? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstępuje od wymogu wyskalowania. 
 
12) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik z 2 naprzemianległymi 
otworami? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜszy do zaoferowania. 
 
13) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Prosimy o informację, jakiej średnicy wewnętrznej wymagają 
Państwo cewników? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ od CH 4 do CH 22. 
 
14) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 
230 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
15) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z częścią 
nosową z miękkiego PCV? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego do zaoferowania. 
 
16) PYTANIE : dot. Poz. nr 7-9 – Czy Zamawiający dopuści dren o długości min.  200 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dren o długości min 200 cm. 
 
Dotyczy zadania nr 12: 

 

17) PYTANIE :  Czy Zamawiający dopuści maski około krtaniowe w standardowych rozmiarach 1, 
1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 14: 

 

18) PYTANIE : dot. Poz. nr 4-5 – Czy Zamawiający dopuści otwór wpustowy o średnicy 6,5 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
19) PYTANIE : dot. Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści otwór wpustowy o średnicy 9 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego do zaoferowania. 
 
Dotyczy zadania nr 16: 
 

20) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, w 
kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców, z poziomem AQL 1.5, pakowane w opakowanie 
jednokolorowe, z symbolem rozmiaru na wierzchniej ściance pudełka, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 

 
21) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, w 
kolorze białym, teksturowane końcówki palców, z poziomem AQL 2.5, pakowane w opakowanie 
jednokolorowe, z symbolem rozmiaru na ściankach opakowania, będące środkiem ochrony 
osobistej, zgodnie z normą EN 420 oraz EN 374-3? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Dotyczy zadania nr 19: 
 

22) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 – Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą o dopuszczenie 
równowaŜnych elektrod EKG do monitorowania średnio-trwałego o rozmiarze 36/50 mm. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszych. 

 

Dotyczy zadania nr 20: 
 

23) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek do 
dezynfekcji bez skali pojemności? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 

 
24) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek o 
pojemności 3 L? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszych. 

 
25) PYTANIE : dot. Poz. nr 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienek do 
dezynfekcji będących wyrobem uŜytkowym, stosowanym na podstawie oświadczenia producenta w 
ramach posiadania przez niego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 

Dotyczy zadania nr 26: 
 

26) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści przepływomierz tlenu – obrotowy do 
gniazda ściennego typ AGA, z moŜliwością regulacji przepływu od 0-15 l oraz z moŜliwością 
podłączenia bezpośrednio do dozownika wąsów lub maski tlenowej, z plastikowym pokrętłem 
przepływomierza wystającym poza korpus, spełniający normę EN 10524? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 

Dotyczy zadania nr 29: 
 

27) PYTANIE : Proszę Zamawiającego o wydzielenie z ww. Zadania pozycji nr 4  i 7 oraz z 
Zadania 20 pozycji nr 1 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 

Dotyczy zadania nr 29 i 30: 
 

28) PYTANIE : Prosimy o wydzielenie z Zadania 29 poz. 13 – Akumulatory do defibrylatora 
ZOLL-M-Series oraz z Zadania 30 poz. 5 – Akumulatory do defibrylatora Lifepak i utworzenie z 
nich osobnego zadania lub dołączenie tego asortymentu do Zadania 27. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 

Dotyczy zadania nr 39: 
 

29) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne zgodne z 
wymaganą specyfikacją oraz obowiązującą normą EN 1865, którego waga wraz z pasami 
zabezpieczającymi wynosi 10 kg? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
30) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy nie doszło do pomyłki w opisie krzesełka  pkt. 4 – składane 
tylne rączki transportowe wyposaŜone w blokadę zabezpieczającą przed złoŜeniem w trakcie 
transportu. Czy opis blokady nie powinien dotyczyć zabezpieczenia przed przypadkowym 
złoŜeniem w trakcie transportu całego krzesełka, a nie blokady przed przypadkowym złoŜeniem w 
trakcie transportu składanych tylnych rączek transportowych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ doszło do pomyłki w pkt. 4. Opis blokady dotyczy 
zabezpieczenia przed przypadkowym złoŜeniem w trakcie transportu całego krzesełka. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
31) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści koc bakteriostatyczny o wymiarach 190 
x 110 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 

 
Dotyczy zadania nr 43: 
 

32) PYTANIE : Czy Zamawiający dopuści złoŜenie oferty z gleukometrami pracującymi w zakresie 
temperaturowym pomiędzy 1 a 30° C, objętymi 12-miesięczną gwarancją 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyŜszych. 
 
33) PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometru, który nie potrzebuje 
kodowania, objętość krwi wynosi 0,7 µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biometryczną, 
zakres pomiaru 20-600 mg/dl (zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów 
chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniŜej 55 mg/ dl {od tego momentu 
rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta}, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20 mg/dl 
jest wystarczający, aby zdiagnozować hipoglikemię. W przypadkach kiedy wartości glikemii 
wynoszą poniŜej zakresu, na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z 
klinicznego punktu widzenia jest wystarczający, aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, 
poniewaŜ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii), funkcja AST (moŜliwość alternatywnych 
miejsc nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany 
enzym Oksydaza Glikozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 
15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 100% wyników mieści się w 
strefach A i B siatki błędów Clarke`a oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki 
błędów Clerke`a. Zakres temperatury otoczenia to 10° C - 40° C. Zakres hematokrytu 20% do 60%. 
Gwarancja doŜywotnia, w tym przegląd, kalibracja oraz szkolenie personelu i serwis 24h. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zakres hematokrytu 20% do 70% oraz zakres pomiaru od 
20 do 600. 
 
34) PYTANIE : Czy Zamawiający dopuści glukometr kodowany raz na jedno opakowanie pasków, 
o zakresie pomiaru 2 – 525, zakresie hematokrytu: 25 – 70%, zakresie temperatury otoczenia: 10° C 
- 40° C nie wymagającego przeglądu i kalibracji? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zakres hematokrytu: 20% - 70% oraz zakres pomiaru od 
20 do 600. 
 
35) PYTANIE : Czy zgodzą się Państwo na zmianę w opisie parametrów glukometru na takie, które 
umoŜliwi złoŜenie oferty więcej niŜ jednemu podmiotowi oraz więcej niŜ na jeden produkt? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zakres hematokrytu: 20% - 70% oraz zakres pomiaru od 
20 do 600. 
 
Dotyczy zadania nr 44 i 45: 
 

36) PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków, które są pakowane po 50 
sztuk, objętość krwi wynosi 0,7µl, kompatybilny z aparatem posiadający czujnik objętości krwi, 
kalibrowany do osocza, pomiar metodą biometryczną część paska testowego na zewnątrz z 
automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzym Oksydaza Glikozowa (GOD) minimalizacja 
zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197. 100% wyników mieści się w strefach A i B 
siatki błędów Clarke`a? Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w cenie 
pasków odpowiedniej ilości nowoczesnych glukometrów, opartych na metodzie skalibrowanej do 
osocza. W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyŜszych. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
37) PYTANIE : Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych gleukometrów niŜ 
wymienione, jeŜeli Wykonawca zobowiąŜe się, Ŝe do oferowanych przez siebie pasków dostarczy 
Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukomerów opartych na 
metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD, przy czym cena glukometrów 
będzie zawarta w cenie pasków.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania powyŜszych. 
 
38) PYTANIE : Czy zgodzą się Państwo na złoŜenie oferty na inny gleukometr oraz paski w 
zadaniu 43, 44, 45? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
39) PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych innych 
producentów niŜ wskazani w SIWZ, dokonujących pomiaru stęŜenia glukozy we krwi w zakresie 10 
– 600 mg/dl, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu w formie darowizny odpowiedniego typu 
aparatów w ilości zabezpieczającej potrzeby jednostki? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby 
potrzebnych aparatów. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
Dotyczy zadania nr 49: 
 

40) PYTANIE : dot. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści noŜyczki ratownicze do cięcia ubrań i 
pasów; ze stali nierdzewnej; plastikowy uchwyt; zaokrąglone końcówki; ząbkowane ostrza; o 
długości 18 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyŜsze. 
 
41) PYTANIE : dot. Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę anatomiczną o 
dł. 14,5 cm, wykonaną ze stali nierdzewnej?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyŜsze. 
 
42) PYTANIE : dot. Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyk naczyniowy Pean prosty o dł. 
14 cm, wykonany ze stali nierdzewnej?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyŜszego. 
 
43) PYTANIE : dot. Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści łyŜkę kostną typu Spinal o dł. 20 cm, 
średnicy 1,7 mm?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyŜsze, ale takŜe inny, mniejszy lub 
większy rozmiar. 
 
44) PYTANIE : dot. Poz. nr 7 – Jaką średnicę ostrza do piły do gipsu zwykłego Zamawiający ma 
na myśli? Wykonawca prosi o sprecyzowanie średnicy.  
ODPOWIEDŹ: Chodzi o średnicę 5 cm. 
 

 

45) PYTANIE : dot. Poz. nr 8 – Jaką średnicę ostrza do piły do gipsu utwardzonego Zamawiający 
ma na myśli? Wykonawca prosi o sprecyzowanie średnicy.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o średnicę 5 cm. 
 
46) PYTANIE : dot. Poz. nr 9 – Czy Zamawiający ma na myśli ostrza chirurgiczne nr 15 oraz 
ostrza chirurgiczne nr 21, pakowane osobno po 100 sztuk?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iŜ chodzi o ostrza chirurgiczne od nr 15 do nr 21, 
pakowane po 100 sztuk. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Dotyczy zadania nr 55: 
 

47) PYTANIE : Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mankietu do ciśnieniowego tłoczenia 
płynów infuzyjnych wyposaŜonego w czytelny manometr z 360 stopniową, kolorową skalą odczytu, 
z wyraźną strefą czerwoną, posiadający dodatkowy ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa) 
uniemoŜliwiający wytwarzanie większego ciśnienia aniŜeli optymalne 300 mm Hg oraz 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyŜsze. 
 
48) PYTANIE : Czy Zamawiający będzie wymagał, aby mankiet był rozpinany (zapinany) na rzep i 
dzięki temu pozwalał na szybką i pewną wymianę worków z płynem?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania powyŜsze. 
 
49) PYTANIE : Czy oferowany mankiet ma być całkowicie wykonany z materiału przejrzystego 
tak, aby umoŜliwi ć obserwację płynu w worku z kaŜdej strony mankietu?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyŜszego. 
 
50) PYTANIE : Czy Zamawiający dopuści do przetargu mankiety z manometrem o oznaczonym 
zakresie do 300 mmHg?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyŜsze. 
 
Dotyczy wzoru umowy: 
 

51) PYTANIE : dot. § 4 ust. 6 – Prosimy o zmianę zapisu na:  Dostawca nie moŜe dostarczyć 
Zamawiającemu towarów innych niŜ ściśle określone w przedmiocie zamówienia i wskazane w 
ofercie Dostawcy. W razie dostarczenia przez Dostawcę towarów innych niŜ ściśle określone w 
przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru. W przypadku, 
gdyby Zamawiający stwierdził, iŜ w ramach odebranego przedmiotu zamówienia znajdują się 
towary inne niŜ ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie on 
uprawniony do zwrotu dostarczonych towarów Dostawcy oraz Ŝądania dostawy brakującego 
przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowaną zmianę. 
 
52) PYTANIE : dot. § 5 ust. 1 a – Prosimy o zmianę zapisu na: Dostawca jest zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości towaru dostarczonego ze 
zwłoką, za kaŜdy dzień zwłoki 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowaną zmianę. 
 
 
 

 
 
                                                                                                                          Dyrektor 
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