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Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” 
z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, 
przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1.

Pyt. 1 Zadanie 1.5 poz. 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie 
numeru katalogowego lub numeru REF czujnika przepływu.

Zgodnie z SIWZ

2.

Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
oświadczenie wraz z ofertą ?

Zgodnie z SIWZ

3.

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy
zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciw-
bakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość wła-
sna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony,  bez mechanicznych części we-
wnętrznych, 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?

Zgodnie z SIWZ

4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1i stworzy 

osobny pakiet dla tej pozycji?
Zgodnie z SIWZ

5.
Zadanie 1.7, pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek w
rozmiarze 1-5 spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Zgodnie z SIWZ

6.
Zadanie 1.7, pozycja 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane maski były bezpieczne w środowi-
sku MRI? 

Zgodnie z SIWZ
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7.

Zadanie 1.7, pozycja 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek ze
znacznikami głębokości w postaci półpierścieni spełniających pozostałe wymo-
gi SIWZ?

Zgodnie z SIWZ

8.

Zadanie 1.7, pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewni-
ków do rurki tracheostomijnej o długości 340m m spełniających
pozostałe wymogi SIWZ? 

Zgodnie z SIWZ

9.

Zadanie 1.7, pozycja 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych filtrów 
elektrostatycznych  o skuteczności  filtracji  99,9999%, objętości  38cm, wadze
25g, opór przepływu 1,3 cm H2O, 60 L/min, czas stosowania u jednego pacjen-
ta do 24 godzin, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia?

Zgodnie z SIWZ

10.

Zadanie 1.7, pozycja 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych filtrów 
elektrostatycznych  o skuteczności  filtracji  99,9999%, objętości  38cm, wadze
25g, opór przepływu 1,3 cm H2O, 60 L/min, czas stosowania do 24 godzin, ste-
rylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia?

Zgodnie z SIWZ

11.

Zadanie 1.7, pozycja 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych układów
oddechowych o dodatkowym ramieniu o długości 100cm,
spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Zgodnie z SIWZ

12.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18, 21 z pakietu 2 i stworzy
osobny pakiet

Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konku-
rencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie

Zgodnie z SIWZ

13.

Zadanie 1.2, poz. 5-6,9-10,12-14,17,19-20

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji  . 5-6,9-10,12-14,17,19-20 z pakietu

1.2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność  postępowania, umożliwi również

złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście

korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konku-

rencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę

o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Zgodnie z SIWZ

14.

Zadanie 1.2, poz. 5-6

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej

bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu

oraz  jego  cechy  użytkowe.  Cylinder  posiada  naniesioną  nazwę

IMPORTERA/DYSTRYBUTORA.  Natomiast  pełną  identyfikację  zapewnia

oznakowanie  na  opakowaniu  indywidualnym,  opakowanie  posiada  nazwę

producenta, podstawowe dane techniczne.

Zgodnie z SIWZ

15.

Zadanie 1.2, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednosatronną czytelną i kontrastową skalą

pomiarową?

Zgodnie z SIWZ

16.

Zadanie 1.2, poz. 17

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

opakowań.

Zgodnie z SIWZ
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17.

Zadanie 1.2, poz. 20

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych

opakowań.

Zgodnie z SIWZ

18.
Zadanie 1.2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m? Zgodnie z SIWZ

19.

Zadanie 1.2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml, trzyczęściowe z

jednostronną skalą, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zgodnie z SIWZ

20.

Zadanie 1.2 poz.27

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’70szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ

21.
Zadanie 1.2 poz.30

Czy Zamawiający ma na myśli 20 szt. czy 20op. a’20szt? Zgodnie z SIWZ

22.

Zadanie 1.2 poz.30

Czy  Zamawiający  dopuści  sterylne  lubrykanty  pakowane  w  op.a’25szt.  z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:

12.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00

12.2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 kwietnia 2019r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, tj. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Kilińskiego 42,  40-052  KATOWICE 
W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia

o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu  zamieszczonego w dniu 27.03.2019 r.  w Biuletynie Zamówień
Publicznych.                                                  
    

Z poważaniem:
Z-ca Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych 

SP ZOZ MSWiA w Katowicach
inż. Włodzimierz Płowiec
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