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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 209000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2016   Nr ogłoszenia – 2016/ S170-306370 z dnia 03 - 09- 2016r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 
1. Dotyczy Grupy XI poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dotyczy Grupy XIV poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG a’0,26L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dotyczy Grupy XIV poz. 15 Czy Zamawiający ma na myśli papier w rolce 210x25? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia Grupy XIV poz. 15: Papier EKG kratka do 
aparatu Cardio Touche 3000 szer. 215mm x 25m.  
4. Dotyczy Grupy XIV poz. 16 Czy Zamawiający ma na myśli papier składanka – 200 stron? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 200stron. 
5. Dotyczy Grupy XIV poz. 18 Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych, czy dopuszcza zamienniki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papiery oryginalne lub zamienniki. 
6. Dotyczy Grupy XXXIV poz. 3 Czy Zamawiający ma na myśli maski jednorazowego użytku, czy wielorazowe – 

identyczne, jak w pozycji 1?  
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli maski jednorazowego. 
7. Dotyczy Grupa XLII poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznego, jałowego fartucha z włókniny 

SMS, niepylące włókninowe wewnętrzne owinięcie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Dotyczy Grupy XLI poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 1 niżej opisanego 

zestawu? 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  
(wzmocnienie serwety 65x85cm)  

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 
x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

 1 serweta przylepna 75 x 90 cm (3-warswowa na całej powierzchni) 

 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 
100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 
Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części 
chłonnej polipropylen  Gramatura w części podstawowej 75g/m2  Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
9. Dotyczy Grupy XLI poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 2 niżej opisanego 

zestawu? 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
• 4 ręczniki do rąk 
• 1 taśma mocująca 9x50cm 
• 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z 

elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 
75 x 80 cm i organizatorami przewodów (2-
warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna) 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
(wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej 
polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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10. Dotyczy Grupy XLI poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 3 niżej opisanego 
zestawu? 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm) 

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 

75x190cm) 

 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm 

 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna 
o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr 
i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny 
grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 
75g/m2  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Dotyczy Grupy XLI poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 3 niżej opisanego 

zestawu? 

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 
65x85cm) 

• 2 ręczniki do rąk 
• 1 taśma mocująca 9x50cm 
• 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami, perforowana 

końcówka 

• 1 osłona na nogę 36 x 65 cm 
• 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, 

z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na 
całej powierzchni + łata chłonna) 

• 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm  
Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej 
polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Dotyczy Grupy XLI poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 3 niżej opisanego 

zestawu? 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 
65x85cm) 

 4 ręczniki do rąk 

 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 

• 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 
x 180 cm, warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla 
pacjenta + łata chłonna) 

 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm 

 1 elastyczny bandaż 12cmx6m 

 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowe na 
całej powierzchni) 

• 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 
230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla 
pacjenta + łata chłonna) 

 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa 
w części dedykowanej dla pacjenta)Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, 
nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen  

 Gramatura w części podstawowej 75g/m2  

 Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Dotyczy Grupy XLI poz. 6 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w Grupie XLI poz. 6 osłony na kończynę 

o wymiarach 22x75cm z osobno pakowaną taśmą samoprzylepną o wymiarach 9x50cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Dotyczy Grupy XLI poz. 8 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w Grupie XLI poz. 8 sterylnych ręczników 

celulozowych o wymiarach 32 x 32cm x 1 sztuka? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



15. Dotyczy Grupy XLI poz. 9 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w Grupie XLI poz. 9 niżej opisanego 
zestawu? 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 
65x85cm)  

 4 ręczniki do rąk 

 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 
80 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata 
chłonna) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 
33μm, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
16. Dotyczy Grupy XLI poz. 10 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w Grupie XLI poz. 10 niżej opisanego 

zestawu? 

• 1 taśma mocująca 9 x 50 cm 
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie 

serwety 65x85cm) 

• 4 ręczniki do rąk 
• 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15 x 50cm (2-

warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna) 

• 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 
10x50cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej 
powierzchni + łata chłonna) 

• 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm  
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 

serwety 75x190cm) 
Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, 
nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen  
Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
17. Dotyczy Grupy XLI poz. 11 Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w Grupie XLI poz. 10 niżej opisanego 

zestawu? 

 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 
65x85cm)  

 2 ręczniki do rąk 

 1 rzep 2,5 x 30 cm 

 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny  

 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze 
zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni) 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 

 Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, 
nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen  

Gramatura w części podstawowej 60g/m2  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Dotyczy Grupy XLI poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 12 kieszeni o 

wymiarach 30x40cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
19. Dotyczy Grupy XLI poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr XLI poz. 13 taśmy o 

wymiarach 9x50cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
20. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 2-10: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia rękawów kodem 

wyrobu. Na rękawie umieszczone są takie dane jak m.in. rozmiar, kierunek otwierania, nr LOT, które pozwalają 
zidentyfikować wyrób. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr 10: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 270x60-70mm Zamawiający dopuści 

rękaw 300x70mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
22. Czy Zamawiający, w zakresie grupy XXX poz. 6 dopuści złożenie oferty z drenami Redon z perforacją na odcinku 

14cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?  Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie 
przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów 



medycznych produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, 
natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze 
względów ekonomicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
23. Grupa XXVII – laboratorium Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kubeczki żółte do analizatora 

Cobas o pojemności 0,75 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
24. Grupa XXVII – laboratorium Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kubeczki na mocz o pojemności 

125 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
25. Grupa XXVII – laboratorium Poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do transportu próbek 

anatomicznych i chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu: 270x240 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
26. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  XLVIII Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw do opaskowania 

żylaków przełyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, podwiązki zamontowane w 
sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw wyposażony zawór, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, 
przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną, dźwiękową i wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, 
opaski w kolorze czarnym  ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia, przedostatnia opaska w 
innym kolorze, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce, szybki zestaw montażowy? 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.         
27. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  LII – endoskopia Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe 

igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G, długość ostrza igły max  6 mm, dł. 
robocza: 1600 i 2300mm?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
28. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 9 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca 

zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Zgody takiej nie 
można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. Dotyczy zapisów umowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane 
zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja 

bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, wobec Zamawiającego nie wszczęto likwidacji, nie wszczęto procesu 
przekształceniowego w spółkę prawa handlowego. 

31.   Dot. Grupy XL  Czy Zmawiający dopuści zestaw o następujących parametrach: 
–        komora kolekcyjna o pojemności 2000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego 
pomiaru małych objętości 
–        komora kolekcyjna z zaworem spustowym z  możliwością opróżniania do worka (zestaw przewidziany na siedem 
dni) 
–        płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie  od 0 do 45 cm H2O 
–        wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania 
–        sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze 
–        wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego 
–        automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 
–        podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku 
dodatnim 
–        kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc 
–        kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta 
–        posiadający bezigłowy port do pobierania próbek 
–        pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu) 
–        wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do 
ubrania pacjenta 
–        zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych 
– np. zalewanie płynem 
–        jednorazowego użytku, sterylny 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Dot. § 9 ust.2 wzoru umowy  W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w 
ust następującej treści: „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili 
w przypadku dwukrotnego kolejnego dostarczenia towaru złej jakości lub z opóźnieniem, po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały 
żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

33. Grupa XVIII, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozm. 300x60mm? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

34. Grupa XXV, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną podfoliowaną celulozowo-foliową w rozm. 22,5 x 
16cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Grupa XXV Czy w celu  sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie 
rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluch?  

Odpowiedź: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych 
dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały 
określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki  zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde 
żądanie Zamawiającego. 

36. Grupa XXVI Czy w celu  sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie 
rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluchomajtek?  

Odpowiedź: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych 
dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały 
określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki  zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde 
żądanie Zamawiającego. 

37. Grupa XXVI Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rozmiary pieluchomajtek pochodziły od jednego 
producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

38. Grupa XXVI Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w 
całości z warstw przepuszczających powietrze posiadających elastyczne przylepco-rzepy oraz zawierających 
superabsorbent redukujący nieprzyjemny zapach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

39. Grupa XXVI, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 75-110cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

40. Grupa XXVI, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 100-150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

41. Grupa XXVI, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 130-170cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

42. Grupa XLIII Czy Zamawiający dopuści produkt o odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla 
odłożeń pola operacyjnego wynoszącej >190 cm H2O wg EN 20811, wytrzymałości na wypychanie na sucho 
wynoszącej > 108 kPA i na mokro > 100 kPa wg EN ISO 13938-1 dla laminatu o gramaturze min. 70 g/m2 oraz o 
odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla odłożeń pola operacyjnego wynoszącej >250 cm 
H2O wg EN 20811, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro wynoszącej > 150  wg EN ISO 13938-1 dla 
laminatu o gramaturze min. 55 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

43. Grupa XLIII, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

·Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm  – 20 sztuk; 

·Kleszczyki do trzymania igły – 1 sztuka; 

·Pęseta plastikowa – 1 sztuka; 

·Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) L2 90 cmx 75 cm z otworem o śr. 10 cm – 1 sztuka; 

·Nożyczki – 1 sztuka 

Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) FB 90 cm x 75 cm do owinięcia zestawu – 1 sztuka 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

44. Grupa XLIII, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w blister bez owinięcia o składzie: 

·Tupfery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm -  6 sztuk; 

·Pęseta medyczna – 1 sztuka; 

·Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M z wywiniętym mankietem – 2 sztuki; 

· Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem ø5cm i rozcięciem, złożona – 1 sztuka. 

· Serweta FB 60 cm x 50 cm – 1 sztuka 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

45. Grupa XLIII, poz. 10 Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o składzie: 

serweta1 L2 130x90 

serweta(owinięcie) 1 L2 150x90 

serweta kompresowa 1 włóknina kompresowa 80x60 

serweta kompresowa 6 włóknina kompresowa 25x20 

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 1  60x60 

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 1  90x60 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

46. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

47. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” 
zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie 
zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie 
ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara 
umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a 
więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

48. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane 
zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku, gdy 
wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą 
stratą”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji 
w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub 
gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić 
podpisania aneksu o zmianie umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

49. Pytanie dotyczące treści umowy: Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie 
dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 
wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 
obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 
zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 
produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 
ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 
będących przedmiotem zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania, ponieważ nie jest to zależne 
tylko od Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość 
zapotrzebowanie została ustalone na podstawie zużycia z lat poprzednich 

50. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z 
opóźnieniem” zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło 
nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym 
przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. 
Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

51. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane 
zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie 
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne 
odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od 
umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



52. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy zostało 
dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu 
innego niż opisany w niniejszej umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, 
wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.”?   Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie 
zagraża natomiast interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu 
zastępczego, będzie mógł przecież odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu.  Udzielając odpowiedzi 
na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące 
umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż 
sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko 
swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak 
najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 
2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 
2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

53. Grupa VI, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dren Khera o długości ramion: krótsze 18cm, dłuższe 45cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

54. Grupa VII, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 28 mg 
H2O/250ml oraz utracie wilgotności 24 mg H2O/500ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

55. Grupa VII, pozycja 7 – 10 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

56. Grupa IX, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

57. Grupa IX, pozycja 26 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

58. Grupa IX, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie 
wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. Grupa IX, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie 
wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. Grupa XI, pozycja 1, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

61. Grupa XI, pozycja 2-3, 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

62. Grupa XI, pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

63. Grupa XI, pozycja 7-8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej 
firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie Grupy XI 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

64. Grupa XI , pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pościel o gramaturze 25g/m2?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

65. Grupa XII, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści worek z portem bezigłowym ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

66. Grupa XII, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści worek w systemie zamkniętym 14 dniowy ? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

67. Grupa XII, pozycja 14 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

68. Grupa XIV, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG CardioTouch 3000 w rolce o wymiarach 
215mm x 25m ? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia Grupy XIV poz. 15: Papier EKG kratka do 
aparatu Cardio Touche 3000 szer. 215mm x 25m. 

69. Grupa XVI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein  ok. 89µg/g? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

70. Grupa XVI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

71. Grupa XVI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein  poniżej 137µg/g? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

72. Grupa XVI, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm (±0,02mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

73. Grupa XVI, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12 mm (±0,02mm) spełniające 
pozostałe parametry siwz? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

74. Grupa XVI, pozycja 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice bezlateksowe winylowe nie zawierały 
ftalanów?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

75. Grupa XVI, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL =1,5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

76. Grupa XVI, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne bezlateksowe  nitrylowe? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

77. Grupa XVI, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice  chirurgiczne bezlateksowe   o długości 280-290mm w 
zależności od rozmiaru? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

78. Grupa XVI, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości 455mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

79. Grupa XVI, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz i polimerowane od 
strony roboczej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

80. Grupa XVI, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane a’200 sztuk(XS-L) oraz a’180szt 
(XL),  z przeliczeniem zamawianej ilości oraz wyceną za 4000 opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

81. Grupa XVI, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL =1,5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

82. Grupa XVI, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niesterylne, bezpudrowe o przedłużonym 
mankiecie  o długości 296-298mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

83. Grupa XVII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 
powierzchni rękawicy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

84. Grupa XVII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 30µg/dm2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

85. Grupa XVII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości 282-309mm w zależności od 



rozmiaru? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

86. Grupa XVII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie AQL=0,65? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

87. Grupa XVII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

88. Grupa XVII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 - 1,2,3,4  potwierdzone 
badaniami Producenta lub jednostki niezależnej ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

89. Grupa XXX pozycje 1 i 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran z łącznikiem 
Large-Lock (typu Luer-Lock), umożliwiający odkręcenie drenu i wymianę butelki na nową ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

90. Grupa XXX pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren Redona perforowany krzyżowo na odcinku 14cm, 
posiadający zamiast skalowania pojedynczy czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, 
umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

91. Grupa XXX pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren Redona perforowany naprzemianlegle na odcinku 15cm, 
posiadający zamiast skalowania trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia 
perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

92. Grupa XLII, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch 
chirurgiczny.  Gramatura 35g/m².  Wykonany  z włókniny SMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion 
wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 38 g/². Gramatura fartucha w 
miejscach wmocnionych 73 g/². Wzmocnienie od mankietu nieprzemakalnymi wstawkami o minimalnej długości 
32cm? Wzmocnienie w cześci przedniej o wymiarach dla rozmiaru M – 48x92cm, dla rozmiaru L – 52x102cm, dla 
rozmiaru XL-56x113cm, dla rozmiaru XXL – 59,5 x 132cm Rękaw zakończony elastycznym mankietem z 
dzianiny. Przy szyi fartuch posiada lamówkę w różnych kolorach w zależności od rozmiaru. Tylne części  fartucha 
zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiajacym 
zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na 
rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność  na przesiąkanie płynów w strefie krytycznej 125 cm 
H2O. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm. Fartuch wraz z 
ręcznikami zawinięty w papier krepowany o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia. Spełnia 
wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

93. Grupa XLII, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na komplet chirurgiczny z włókniny typu SMS o 
gramaturze 35g/m2?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

94. Grupa XLII, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

95. Grupa XLII, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 
40g/m2 zakładana przez głowę z wycięciem Y pod szyją? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

96. Grupa XLII, pozycja 2-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie worek PE?  

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.            

97. Grupa XLII, pozycja 1-3 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od dołączenia dokumentów producenta włókniny 
potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) spełnia wymogi  normy EN 13795 -  1, 2, 3. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

98. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVII, poz. nr 1:       15 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową 
osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 1870 µm, gramaturze 
48 g/m

2
, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii 

quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), kolor biały ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       



99. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVII, poz. nr 2:        10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową 
osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości 1870 µm, gramaturze 
48 g/m

2
, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii 

quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), kolor biały ? W 
razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji (1 lub 2), prosimy o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnej 
grupy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

100. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 2- 10) 
oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert 
atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert 
różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej 
cenowo. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

101. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo z zakładką o wymiarach 250mm x 
60mm x 100m lub 300mm x 70mm x 100m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw papierowy z zakładką 300mm x 70mm x 100m. 

102. Dotyczy Grupy 16 poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej j. 
użytku sterylnej pudrowanej o grubości ścianki w części palca 0,19-0,23mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

103. Dotyczy Grupy 16 poz.3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej, bezlateksowej 
bezpudrowej winylowej o poziomie AQL ≥1,5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

104. Dotyczy Grupy 16 poz.3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej, bezlateksowej 
bezpudrowej nitrylowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

105. Dotyczy Grupy 16 poz.6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej 
(bezlateksowej) bezpudrowej polimerowanej od strony roboczej (zewnętrznej), chlorowanej wewnętrznie, 
pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       
106. Dotyczy Grupy 16 poz.7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitrylowej, niesterylnej, 

bezpudrowej o przedłużonym mankiecie o długości 280-303mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

107. Dotyczy wzoru umowy Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go 
następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, 
cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym 
przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” oraz wykreślenie § 6 ust. 4 projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

108. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 7       Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników o 
pojemności 120/125 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

109. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 11     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szkiełek o 
standardowych wymiarach 75x25x1 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

110. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 14     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników 
przeźroczystych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

111. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 14     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników o 
pojemności 100 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

112. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 17     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników 
zamykanych na wcisk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

113. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 22     Czy Zamawiający wymaga probówek sterylnych? Prosimy o 
doprecyzowanie.  



Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek min. mikrobiologicznie czystych. 

114. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 23     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek 
pakowanych zbiorczo po 25 sztuk, sterylnych w środku, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

115. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 25     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ez o 
standardowej pojemności 10µl, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

116. Dotyczy pakietu XXVII Pozycja nr 26     Czy Zamawiający ma na myśli pipety automatyczne? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, tak automatyczne. 

117. Grupa IX – asortyment różny, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne na fotel 
ginekologiczny o szerokości 50 cm, perforowane co 38 cm, na długość 50 m.b.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

118. Grupa IX – asortyment różny, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny j.u. w rozmiarze 
60x90 cm, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

119. SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu 
Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c 
po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 
wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy 
szkiełka)”. 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

120. SIWZ:  Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych netto z dokładnością do 
trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za 
opakowanie handlowe? 

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
JEDNOSTKI  MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 

121. Projektu umowy: Dotyczy § 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 
150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty 
wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż 
wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

122. Projektu umowy: Dotyczy § 2, ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z „0.3% 
wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia” na „0.1% wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

123. Projektu umowy: Dotyczy § 2, ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w przypadku co 
najmniej dwudniowego opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do 
zapłaty za ten towar i może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający 
może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” na „„w 
przypadku co najmniej trzydniowego opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez 
Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim 
przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta z zastrzeżeniem zakupu po rażąco 
wysokiej cenie, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

124. Projektu umowy: Dotyczy § 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni 
na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę? Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu 
płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego 
art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 
403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej 
ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, 



równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne 
stało się wymagalne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

125. Projektu umowy: Dotyczy § 4 ust. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zasadne byłoby skrócenie 
wymaganego przez Zamawiającego terminu ważności dostarczanego towaru do np. 6 m-cy? Nie widzimy 
podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 2/3  terminu trwałości określonego przez 
producenta, bowiem zgodnie z zapisem §2 ust.1 Umowy zamawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie 
w miarę aktualnych potrzeb w ciągu trwania umowy tj. 12 m-cy., zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż 
Zamawiający zakupi towar, który nie zdąży zużyć w terminie jego ważności wynoszący np. 6 m-cy. Jakie jest, 
zatem uzasadnienie postawionego w SIWZ wymogu, iż dostarczany towar ma posiadać termin ważności 
wynoszący 2/3 terminu trwałości określonego przez producenta i czy Zamawiający nie uważa, iż termin 6 m-
czny, jest terminem wystarczającym dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

126. Projektu umowy: Dotyczy § 5 ust 3  Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma 
załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia 
reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i 
załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? Wykonawca, aby 
rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu 
reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też 
właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie 
pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 
bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

127. Projektu umowy: Dotyczy § 6 ust. 3  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie paragrafu na 
„W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie 
określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do 
umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

128. Projektu umowy:  Dotyczy § 7 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez 
wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający 
nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, 
jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

129. Projektu umowy: Dotyczy § 8 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu 
mówiącego, że: - Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, - 
Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności, - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

130. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 2,3 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

131. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności użytkowej 50 ml i całkowitej 60 ml, a jeśli nie to czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności 120 ml i całkowitej 140 ml pakowane zbiorczo po 500 szt? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

132. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w 
rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo 
wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie 
się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z 
poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu 
właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym 
ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo 
trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. Czy Zamawiający wymaga płyt białych czy przezroczystych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.       

133. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 22  Prosimy o wyjaśnienie czy 



Zamawiający dopuści probówki o pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm? Prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i 
osobno dla korków? Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek 
stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od 
innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je obrotu i używania. Powyższe oczywiście nie 
oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane 
jako zestaw produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość probówki oraz wycenę w rozbiciu na korek i probówkę.       

134. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 25 Czy Zamawiający dopuści 
ezy jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 10ul, pakowane max po 20szt ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

135. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 1 dopuści jednorazową  maskę krtaniową wykonaną z PVC 
nie zawierająca ftalanów z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny  wtopiony w 
korpus rurki z wyjściem ponad znacznikiem głębokości intubacji, poprzeczki zabezpieczające przed 
sklinowaniem podgłośni, konstrukcja maski zabezpiecza mankiet przed jego zawijaniem , znaczniki głębokości 
kontrolujące prawidłową pozycję maski , sterylna, informacja o wadze Pacjenta i objętości wypełniającej mankiet 
umieszczona na opakowaniu jednostkowym, rozmiar 1-6 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

136. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 3 dopuści układ z rur karbowanych, mikrobiologicznie 
czysty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

137. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 4 dopuści układ z trójnikiem Y bez portów spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

138. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 5-7 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

139. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zaciskacza 
do pępowiny mikrobiologicznie czystego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.       

140. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 – 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya z 
lateksową zastawką spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.       

141. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 10 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.       

142. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.       

143. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 14 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.       

144. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1,2,3,4 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: 
pozycje: 1,2,3,4): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych 
przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.       

145. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 
1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      

146. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 
2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

147. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 



3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

148. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 
3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

149. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 
4): podkłady ginekologiczne dla dorosłych, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady sterylne. 

150. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXV: pozycja 
5): jednorazowe myjki higieniczne w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od 
wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane 
a’175 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

151. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycje: 1,2,3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą 
jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów 
zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich 
elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany 
według standardów normy ISO 11948. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

152. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w 
pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała 
pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak 
wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy 
przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane 
z usługami prania pościeli. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

153. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty 
produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację 
produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku 
pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko 
odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza 
taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się 
na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach 
szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia 
skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co 
najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające 
pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod 
wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie 
gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i 
zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

154. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego 
żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu 
moczem zmienia kolor?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci 
minimum jednego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego. 

155. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

156. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: 
pozycje: 2,3): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

157. Dotyczy pakietu nr 26 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVI: pozycja 



3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary 
techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej 
popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma 
zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich 
nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna, ponieważ nie podlega ścisłym kryterium 
przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm 
daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży 
się na oszczędności. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

158. Dotyczy SIWZ Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców 
obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, 
Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami 
transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do 
wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  
producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu 
medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

159. Grupa 1, poz. 1,2,4,7 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet ze 
strzykawkami Luer? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

160. Grupa 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu asortymentowo – cenowym. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

161. Grupa 1, poz. 8,9 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet ze strzykawkami 
do pomp infuzyjnych? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

162. Grupa 1, poz. 8,9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki, których tłok i cylinder wykonany jest z 
polipropylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

163. Grupa 1, poz. 10,11 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

164. Grupa 1, poz. 12 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

165. Grupa 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści strzykawki, których tłok i cylinder wykonany jest z 
polipropylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

166. Grupa 1, poz. 13-18 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

167. Grupa 1, poz. 13,14 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

168. Grupa 1, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne bezpieczne w rozmiarze od 0,6 do 0,9 x 25 
mm do 40 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

169. Grupa 1, poz. 17 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 



konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

170. Grupa 1, poz. 18 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

171. Grupa 1, poz. 1-12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zróżnicowania kolorystycznego opakowania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

172. Grupa V, poz. 3-4 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

173. Grupa V, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system o przepływie 143 ml/min. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

174. Grupa V, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system o przepływie 145 ml/min. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

175. Grupa V, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

176. Grupa V, poz. 5 Czy Zamawiający dopuszcza kaniule wykonaną z teflonu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

177. Grupa V, poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

178. Grupa V, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z teflonu. Pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

179. Grupa VIII, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Długość 
komory kroplowej wraz z kolcem 11,5 cm, kolec ze zintegrowanymi filtrem przeciwbakteryjnym. Przyrządy 
posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalająca łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie 
butelki, posiadają odpowietrzniki z filtrem antybakteryjnym, kroplomierz 20 kropli  + 1, 15 µm filtr płynu, 
precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta, Komora z otwieranym odpowietrznikiem wolna od PVC, łącznik luer 
lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, szczelne połączenie z workiem, dren długości 
150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, wolny od ftalanów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

180. Grupa VIII, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów. Przyrządy 
posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalający łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie 
butelki. Posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym. Przyrząd zapewnia dokładnie połączenie z 
opakowaniem płynu. Przeźroczysta komora kroplowa  bez PCV pozwala na optymalne ustalenie poziomu krwi. 
Kroplomierz  20 kropli ± 1. 200 µm filtr płynu. Komora z otwieranym odpowietrznikiem. Precyzyjny zacisk rolkowy  
z logo producenta zapewnia płynną regulacje. Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z 
kaniulą dożylną. Szczelne połączenie z workiem. Miękki elastyczny dren o długości 150 cm. Zacisk rolkowy 
wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Bez ftalanów. Sterylny, 
pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

181. Grupa VIII, poz. 4 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

182. Grupa VIII, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

183. Grupa VIII, poz. 4 Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na 
lepszą identyfikację asortymentu. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

184. Grupa VIII, poz. 4 Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na 
opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

185. Grupa VIII, poz. 4 Czy Zamawiający wymaga przyrządu z komorą kroplową 45 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

186. Grupa VIII, poz. 5-7 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

187. Grupa VIII, poz. 8-11 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

188. Grupa VIII, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Długość 
komory kroplowej wraz z kolcem 11,5 cm, kolec ze zintegrowanymi filtrem przeciwbakteryjnym. Przyrządy 
posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalająca łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie 
butelki, posiadają odpowietrzniki z filtrem antybakteryjnym, kroplomierz 20 kropli  + 1, 15 µm filtr płynu, 
precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta, Komora z otwieranym odpowietrznikiem wolna od PVC, łącznik luer 
lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, szczelne połączenie z workiem, dren długości 
150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, wolny od ftalanów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

189. Grupa VIII, poz. 9 Czy Zamawiający dopuszcza aparat bez zastawki bezzwrotnej. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

190. Grupa VIII, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych do podaży leków 
światłoczułych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem 11,5 cm, kolec ze zintegrowanymi filtrem 
przeciwbakteryjnym. Przyrządy posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalająca łatwe wprowadzanie do małych 
butelek i całkowite opróżnienie butelki, posiadają odpowietrzniki z filtrem antybakteryjnym, kroplomierz 20 kropli  
+ 1, 15 µm filtr płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta, Komora z otwieranym odpowietrznikiem 
wolna od PVC, łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, szczelne 
połączenie z workiem, dren długości 150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany tlenkiem etylenu, wolny od ftalanów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

191. Grupa VIII, poz. 12-13 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

192. Grupa VIII, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną pełniącą taką samą role 
co filtr hydrofobowy, w rozmiarach:  

Kolor Rozmiar kaniuli 
(GAUGE) 

Rozmiar cewnika w 
mm 

Przepływ ml/min 

Pomarańczowy 14 G 2,20 x 45 290 

Szary 16 G 1,70 x 45 180 

Biały 17 G 1,50 x 45 130 

Zielony 18 G 1,20 x 45 
1,20 x  38 

90 

Różowy 20 G 1,00 x 32 57 

Niebieski 22 G 0,80 x 25 33 



Żółty 24 G 0,70 x 19 13 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

193. Grupa VIII, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22G – 14G. Pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

194. Grupa VIII, poz. 14-15 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet z koreczkami 
Luer? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

195. Grupa VIII, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zastawkę umieszczona w przeźroczystym kopoliestrowym 
konektorze.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

196. Grupa VIII, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

197. Grupa XII, poz. 9 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

198. Dot. pak. 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Maski krtaniowe jednorazowego użytku, rozmiar od 1-5 w 
tym 1 ½ i 2½ ,  wykonane z termoplastycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym o twardej podstawie ale o 
gładkiej powierzchni, o budowie zabezpieczającej przed wklinowaniem nagłośni. Rurka oddechowa 
przezroczysta i bardzo elastyczna, przewód łączący balonik kontrolny wtopiony w korpus, informacje dotyczące 
rozmiaru umieszczone na baloniku kontrolnym lub rurce w widocznym miejscu, na masce krtaniowej  znacznik 
prawidłowego usytuowania maski, sterylna, pakowana pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

199. Dotyczy: wzoru umowy, dodatek 3 do SIWZ Ad par. 3 ust. 3 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu 
na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie 
art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – 
do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

200. Dotyczy: wzoru umowy, dodatek 3 do SIWZ Ad par. 6 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu: 
Strony ustalają, że ceny brutto określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec podwyższeniu (…) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

201. Dotyczy: wzoru umowy, dodatek 3 do SIWZ  Ad par. 7 Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zmiana ilości 
zakupionych przez Zamawiającego nie przekroczy 20% wartości umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

202. Pakiet 1, poz. 1,2,4,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych, 
wykonanych z : tłok: polietylen, cylinder: polipropylen, z przezroczystym cylindrem oraz białym kontrastującym 
tłokiem, z czytelną czarną skalą na cylindrze, skala na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej 
strzykawki, opakowanie typu blister-pack, pakowane pojedynczo, opakowanie handlowe zróżnicowane 
kolorystycznie, sterylizowane tlenkiem etylenu, z logo producenta na cylindrze.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

203. Pakiet 1, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 125 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

204. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje strzykawki posiadającej specjalną budowę tłoka eliminującej 
zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
205. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, których tłok wychodzi poza przestrzeń sterylną 

strzykawki? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

206. Pakiet 1, poz. 7  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 80szt.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

207. Pakiet 1, poz. 8,9  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 lub 50 ml wyposażonych 
jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma 
żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma 
PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez 



strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

208. Pakiet 1, poz. 8,9 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie pompy infuzyjne Zamawiający ma na 
swoim wyposażeniu.  

Odpowiedź:  Ascor, Kwapisz, Fresenius 
209.  Pakiet 1, poz. 8,9  Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w 

celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji 
użytkowania pomp infuzyjnych?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

210. Pakiet 1, poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z filtrem 
sterylizowana tlenkiem etylenu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

211. Pakiet 5, poz. 3,4  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zamknięty system dostępu 
naczyniowego był bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik 
całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji 
silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym 
konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

212. Pakiet 5, poz. 10  Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zestaw w składzie: Zestaw do 
24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły 
odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z 
odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania 
bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe 
opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-
aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

213. Pakiet 7, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki intubacyjne mają posiadać znacznik 
intubacji w postaci czarnego końca rurki, w celu łatwej wizualizacji podczas intubacji?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

214. Pakiet 7, poz. 2 Czy rurka intubacyjna ma posiadać czarny gruby znacznik intubacji, wokół całego 
obwodu rurki, w celu łatwej wizualizacji podczas intubacji?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

215. Pakiet 7, poz. 5  Czy filtr ma posiadać celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci oraz wagę max. 31 g oraz 
przestrzeń martwą max. 35 ml?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

216. Pakiet 7, poz. 5 Czy filtry mają posiadać fabrycznie z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami 
minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

217. Pakiet 7, poz. 6 Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się silikonowy port do 
odsysania położony między dwiema celulozowymi membranami?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

218. Pakiet 7, poz. 8, 9 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. Pozycji z pakietu. Państwa zgoda 
rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

219. Pakiet 7, poz. 10  Czy rurka tracheostomijna ma posiadać płynny nieskokowy przesuw ramki (uchwytu)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

220. Pakiet 8 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Aparat do infuzji grawitacyjnej, długość zestawu 
188 cm, długość drenu 180 cm, objętość wypełnienia  13 ml, kolec ze zintegrowanym, zamykanym 
odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym Komora kroplowa elastyczna  20 kropli/ml z filtrem 15 µ na dnie 
komory kroplowej, precyzyjny zacisk rolkowy, umożliwiający dokładne ustawienie przepływu,  z zaczepem do 
przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu, Dren zakończony zatyczką z filtrem 
hydrofobowym,  zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu Bez zawartości ftalanów (DEHP), 
Bez zawartości lateksu, elementów z aluminium. Sterylny, apirogenny. Pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

221. Pakiet 8 poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Aparat do infuzji grawitacyjnej, długość zestawu 
188 cm, długość drenu 180 cm, objętość wypełnienia  13 ml, kolec ze zintegrowanym, zamykanym 
odpowietrzeniem z filtrem przeciwbakteryjnym Komora kroplowa elastyczna  20 kropli/ml z filtrem 15 µ na dnie 
komory kroplowej, precyzyjny zacisk rolkowy, umożliwiający dokładne ustawienie przepływu,  z zaczepem do 
przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu, Dren zakończony zatyczką z filtrem 
hydrofobowym,  zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania aparatu Bez zawartości ftalanów (DEHP), 



Bez zawartości lateksu, elementów z aluminium. Sterylny, apirogenny. Pakowany pojedynczo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

222. Pakiet 8 poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Aparat bezpieczny do przetoczeń płynów. 
Aparat do infuzji grawitacyjnych, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą sie 
klapką, , filtr cząsteczkowy na dnie komory kroplowej, zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu i 
opróżnieniem komory kroplowej ,  z membraną filtracyjna z funkcją AirStop  8-10 mikronów,  precyzyjny zacisk 
rolkowy, z miejscem na podwiesznie drenu , dł. drenu 210 cm  z końcówką lock i obrotowym  łącznikiem z 
funkcją typu Self lock służący bezpiecznemu i wygodnemu połączeniu z wkłuciem , zatyczka z filtrem  
hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.,  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

223. Pakiet 8 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do podaży grawitacyjnej z regulatorem 
przepływu z podwójną skalą, wbudowany  w linię filtr  0,2 µ, komora kroplowa z filtrem  15 µ,  z odpowietrzeniem  
z zatyczką 20 kropli/1 ml, zacisk rolkowy, niezależnie  obracająca się nakrętka, podwójna skala pomiarowa: 10 % 
-5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h, dodatkowy dostęp do iniekcji, adapter męski luer, bez zawartości lateksu, bez 
zawartości DEHP, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, minimalne opakowanie 100 szt 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

224. Pakiet 8 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bursztynowego z precyzyjnym 
zaciskiem rolkowym z zaczepem do przypięcia drenu oraz z miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu 
(podwieszenie kolca,  bez  DEHP, z zatyczką  z filtrem hydrofobowym PrimeStop,  bez  DEHP,  długość  zestawu 
188 cm) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

225. Pakiet 8 poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej jednorazowego użytku 
wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadająca sześć pasków kontrastujących  w 
promieniach rtg. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę 
bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek głównego portu. Posiadająca 
automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po 
wycofaniu igły. Pakowane w opakowania typu Tyvek – zabezpieczające przed wilgocią .Jałowa z widoczną datą 
ważności na opakowaniu. Rozmiary 22G 0,9x25 mm przepływ 42 ml/min; 20G 1,1x32 mm przepływ 67 ml/min; 
18G 1,3x32 mm przepływ 103 ml/min; 18G 1,3 x45 mm przepływ 103 ml/min; 17G 1,5 x45 mm przepływ 133 
ml/min; 16G 1,8x45 mm przepływ 236 ml/min; 14G 2,0x 45 mm przepływ 270 ml/min. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

226. Pakiet 8, poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej jednorazowego użytku 
wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadająca sześć pasków kontrastujących  w 
promieniach rtg. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę 
bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek głównego portu. Posiadająca 
automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po 
wycofaniu igły. Pakowane w opakowania typu Tyvek – zabezpieczające przed wilgocią .Jałowa z widoczną datą 
ważności na opakowaniu. Rozmiary 22G 0,9x25 mm przepływ 42 ml/min; 20G 1,1x32 mm przepływ 67 ml/min; 
18G 1,3x32 mm przepływ 103 ml/min; 18G 1,3 x45 mm przepływ 103 ml/min; 17G 1,5 x45 mm przepływ 133 
ml/min; 16G 1,8x45 mm przepływ 236 ml/min; 14G 2,0x 45 mm przepływ 270 ml/min. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

227. Pakiet 8, poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w rozmiarze 24G, 0,7x19mm, bezpiecznej 
kaniuli  dożylnej pediatrycznej firmy Becton Dickinson. Kaniula bezpieczna, z biokompatybilnego poliuretanu, bez 
portu bocznego. Z  igłą posiadającą otwór  przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle,  z 
mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem. Ostrze lancetowate. Kaniula wyposażona jest w filtr 
hydrofobowy. Opakowanie TYVEK. Posiada 6 pasków RTG o przepływie 20 ml/min. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

228. Pakiet 8 poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem na równi z krawędzią 
koreczka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

229. Pakiet 8 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka który jest  
powszechnie stosowany w  wielu placówka służby zdrowia.  Brak wystającego trzpienia nie ma medycznego 
uzasadnienia, bowiem w przypadku jakiegokolwiek dotknięcia  koreczka wszelkie zasady bezpieczeństwa 
nakazują użycie nowego w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

230. Pakiet 8 poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się z dwóch 
zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na 
wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający 
metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia 
membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób 
czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), 
wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, 
przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z 



drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami z 
klemami  - system zapobiegający cofaniu krwi 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

231. Pakiet 12, poz. 3 Czy cewnik Foley’a 100% silikon ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu 
wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną 
przezroczystość cewnika oraz wyposażony w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną cieczą (gliceryną) 
dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania 
?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
232. Pakiet 12, poz. 10 Czy ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta zamawiający oczekuje 

by system zamknięty do godzinowej diurezy posiadał zastawkę w schodkowym łączniku do podłączania cewnika 
foley – co uniemożliwia reflux moczu z drenu do pęcherza? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
233. Pakiet 16, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. a 

90 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

234. Pakiet 16, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym 
oznaczeniem rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności 
od typu rękawicy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
235. Pakiet 16, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie AQL 1,5 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

236. Pakiet 16, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, materiału 
o właściwościach podobnych do lateksu, bez zawartości lateksu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

237. Pakiet 16, poz. 6,7  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. 
a 90 szt.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
238. Pakiet 16, poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z wyraźnym 

oznaczeniem rozmiaru na ściankach opakowania bez oznakowania kolorystycznego.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

239. Pakiet 33, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku , z 
PCV , do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością 
wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania 
mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od 
zębów pacjenta , w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-
70kg; 70-100kg. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 20 ml dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml 
dla rozmiarów 3; 4 i 5 . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

240. Pakiet 33 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika rozciągliwego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

241. Pakiet 33 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika rozciągliwego z drenem o długości 
20,5 cm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

242. Pakiet 33 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układ oddechowy do 
respiratora . Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) do respiratora 
ośr.22 mm i dł. 180-200 cm z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni 
C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 
l/min i długości układu 180-200 cm. Waga układu max 180 g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie 
czysty W zestawie z filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepła i wilgoci, zestaw pakowany w jednym 
oryginalnym opakowaniu producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

243. Pakiet 33 poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do 
znieczulenia. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) o śr.22 mm i 
dł. 180-200 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą długości 90 cm z 2l 
workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min. Opór 
wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180-200 
cm. Waga układu max 180 g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

244. Pakiet 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do niskociśnieniowego 
drenażu ran z hemisferyczną komorą okrągłą o pojemności 300 ml, zapewniającą stały poziom podciśnienia w 
całym okresie drenażu, worek o pojemności 600 ml, ze skalą co 25 ml od 25 do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, 
od 200 ml do 600 ml skalowany co 100 ml. System wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zintegrowany 



hydrofobowy filtr antybakteryjny, specjalny uniwersalny łącznik do drenów 8-18 CH, dren o dł. 100 cm, podwójny 
system podwieszania, dren o dł. Min. 100 cm. System sterylny, pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

245. Pakiet 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych do zamkniętego systemu 
do niskociśnieniowego drenażu ran, z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym, o pojemności 600 ml, ze skalą co 
25 ml od 25 do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, od 200 ml do 600 ml skalowany co 100 ml, z czytelną instrukcją 
obsługi i dokładną skalą wydrukowaną fabrycznie na każdym worku. Worek wykonany z PCV, sterylny, pakowany 
pojedynczo.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

246. Pakiet 6,poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z mieszaniny 
silikonu i lateksu o dł. Ramion 16 cm i 70 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
247. Pakiet 6, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Pezzera w rozm. 28-34 Ch. 98.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

248. Pakiet 6, poz. 4 Czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

249. Pakiet 6, poz. 5 Czy dreny mają posiadać specjalne wzmocnienia na całej długości, zapewniające jego 
niezasysaniu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
250. Pakiet 6, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z 

ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

251. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z 
ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą w uchwytem CH 22. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

252. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z 
ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą z uchwytem 22CH z kontrolą 
siły ssania.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

253. Pakiet  9, poz. 27 i 28 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu IX pozycji 27 i 28 w celu złożenia 
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.  

254. Pakiet 9, poz. 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki (rękawicy) w wymiarach 15,5 cm x 21 
cm w opakowaniu 8 sztuk,  pozostałe parametry jak w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

255. Pakiet 9, poz. 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Myjki  o świeżym zapachu do  toalety 
pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie 
wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, 
bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, 
pomagającym  utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence 
mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w 
opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

256. Pakiet 9, poz. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki (chusty) w wymiarach 20 cm x 20 cm w 
opakowaniu 8 sztuk, pozostałe parametry jak w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

257. Pakiet 9, poz. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Myjki  do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  
hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór 
oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie 
izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać 
temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy 
mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

258. Pakiet 33, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do odrębnego pakietu oraz o dopuszczenie 
sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z całkowicie przezroczystymi 
mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną 
grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do 
napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu w części proksymalnej wchodzący do mankietu pod kątem 
90°, w części dystalnej opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45° rozmiar maski kodowany kolorem 
mankietu (1 - 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.  



259. Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery 
katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy 
zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować 
dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne 
z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile będzie to potwierdzone w kartach katalogowych. 
260. Grupa XIII, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 265 cm, co umożliwi 

złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

261. Grupa XIII, poz. 5,6: Czy Zamawiający pisząc cewnik do podawania tlenu miał na myśli dren tlenowy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

262. Grupa XIII, poz. 8,9: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe na długość 125cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

263. Grupa XIII, poz. 8-13: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie 
większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
264. Grupa 8 poz. 12-17 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu 8, w celu złożenia ważnej i 

konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.  

265. Grupa 16 poz. 2,3,6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym 
oznaczeniem rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności 
od typu rękawicy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
266.  Grupa 29 Prosimy Zmawiającego o wykreślenie poniższych warunków ponieważ nie dotyczą błon 

stomatologicznych 
Filmy 
- czułe na swiatło zielone 
 - na każdym opakowaniu filmów lub pojedynczym filmie musi być oznaczone nazwa producenta, typ filmu, data 
ważności oraz numer emulsji / serii / 
 - czas obróbki chemicznej 90 – 180 sek. Max 
- zadymienie początkowe max 0,21 
- światłoczułość filmu 445 / 1,50logE 
 - zawartość srebra w emulsji 3,0g/m2 (+/_0,4) 
 - kontrast powyżej 2,45 
  Odczynniki  
 - do obróbki automatycznej 
- wielkość dawki regeneracyjnej utrwalacza umożliwiająca zużycie  na 1 m2 max 280 ml/m2. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

267. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 1 dopuści jednorazową  maskę krtaniową wykonaną z PVC 
nie zawierająca ftalanów z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny  wtopiony w 
korpus rurki z wyjściem ponad znacznikiem głębokości intubacji, poprzeczki zabezpieczające przed 
sklinowaniem podgłośni, konstrukcja maski zabezpiecza mankiet przed jego zawijaniem , znaczniki głębokości 
kontrolujące prawidłową pozycję maski , sterylna, informacja o wadze Pacjenta i objętości wypełniającej mankiet 
umieszczona na opakowaniu jednostkowym, rozmiar 1-6 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
268. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 3 dopuści układ z rur karbowanych, mikrobiologicznie 

czysty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

269. Czy Zamawiający w Grupie XXXIII w pozycji 4 dopuści układ z trójnikiem Y bez portów spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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