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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2014   Nr ogłoszenia - 2014/S 169-300228 z dnia 04 - 09- 2014r                      

Sprostowanie 

W związku z błędną odpowiedzią na zapytanie nr. 11 z dnia 10.09.2014 Zamawiający anuluje w/w 
odpowiedź i udziela poprawnej: 

11. Grupa 22, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch dla noworodków rozmiar 5-9 kg ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

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

1. 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: Zamawiający nie dopuszcza. Dodatek nr 2  do SIWZ asortymentowo – cenowy: DLA CELÓW 
KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT 
W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 
 
2. 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: Zamawiający nie dopuszcza. Dodatek nr 2  do SIWZ asortymentowo – cenowy: DLA CELÓW 
KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT 
W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 
3. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. 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 nie wyraża zgody. 
5. Projektu umowy:  Dotyczy § 6 ust. 2 i 3 W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany 

stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku 
zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Projektu umowy:  Dotyczy § 6 ust. 2 i 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem 

„W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej 
przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji 
ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”? 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. 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. 

8. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV: Dotyczy poz. 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25 Prosimy o wyjaśnienie czy w 
wyżej wymienionych pozycjach Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów które nie zostały 
sklasyfikowane jako wyroby medyczne i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie 
są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi do rejestru? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

9. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:  poz. 5 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wymazówek z 
podłożem STUART, STUART+C, AMIES czy AMIES+C? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia podłoże STUART. 

10. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:  poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w 
całości autoklawowalnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

11. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:  poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a 
max. 140 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników o pojemności 100 - 120ml i dopuszczono 125ml. 

12. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:  poz. 7  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
pojemniki pakowane po 500 szt. w opakowania foliowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

13. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:   poz. 9 Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju czystości pojemników 
Państwo oczekują tj. aseptycznych (STERILE A) czy sterylnych (STERILE R)? Bardzo często pod pojęciem 
produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to 
znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. 
Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do 
prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, 
które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) 
są istotnie tańsze od produktów sterylnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia rodzaj czystości pojemników (STERILE A). 

14. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:   poz. 10 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia 
przeprowadzanie badań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:   poz. 22  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o 
pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Opis przedmiotu zamówienia - grupa XXIV:   poz. 22  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 w takim przypadku należy w pozycji 22 podać dwie ceny, dwie wartości 
oraz dwa numery katalogowe. 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Dotyczy formularza oferty - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu 
ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



19. Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy  - Wnosimy o modyfikację ww zapisu przez dodanie do niego zapisu [......]różnicą 
kosztów zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z 
aktualnymi cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Dotyczy § 10 ust.2 wzoru umowy  - W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do 
ww 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. 

21. Dotyczy pakietu nr 38 (XXXVIII) - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego 
i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w 
wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, 
bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację 
prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny 
zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego 
płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na 
podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji 
horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany 
sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym 
zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
22. Dotyczy Grupy nr XXVIII poz.1 - Czy Zamawiający dopuści nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, o długości  

3x25 mm, L-50mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

23. Dotyczy Grupy nr XXVIII poz.2 - Czy Zamawiający dopuści nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, długość  2x16 
mm, o dł.70mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Dotyczy Grupy nr XXVIII poz.5 - Czy Zamawiający dopuści wielorazową elektrodę artroskopowa bipolarna, igłowa, 
zagięta 90º, Ø 1,5 mm,  kompatybilna z diatermią chirurgiczną  ES 350 Emed, o długości pracującej 170mm lub 
115mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

25. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

26. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi  mankietami poliestrowymi o 
gramaturze 35 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

27. Grupa X, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, gramatura 35g/m2 
w składzie:  

Skład  

powłoka 
200 x 
150cm 

powłoczka 90 x 75cm 

prześcieradło 
210 x 
150cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
28. Grupa XXII, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozm. 3-6 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
29. Grupa XXII, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchy jednorazowe dla noworodków w rozm. 5-9 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
30. Grupa XXII, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną podfoliowaną celulozowo-foliową w rozm. 22,5 x 

16cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
31. Grupa XXII Czy w celu  sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie 

rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluch? 
Odpowiedź: §6 ust.3 pkt.3 SIWZ  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. 
 
32. Grupa XXIII - Czy w celu  sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie 

rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluchomajtek?  
Odpowiedź: §6 ust.3 pkt.3 SIWZ  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. 
Grupa XLI - 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 > 95 kPa wg EN ISO 13938-1 dla laminatu o gramaturze min. 70 g/m2 oraz o odporności na przenikanie 
cieczy w strefie wzmocnionej dla obłożeń 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. 
33. Grupa XLI, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym serweta główna w kształcie litry „T”  ma wymiary: 

325cm x 250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
34. Grupa XLI, poz. 8 - 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; 
· Osłonka na nożyczki – 1 szt.  
· Pęseta plastikowa – 1 sztuka; 
· Serweta z laminatu L2 90 cmx 75 cm z otworem o śr. 10 cm – 1 sztuka; 
· Nożyczki chirurgiczne oczne 11 cm – 1 sztuka 
· Serweta z laminatu FB 90 cm x 75 cm do owinięcia zestawu – 1 sztuka 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
35. Grupa XLI, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 · Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm -  10 sztuk; 
· Pęseta plastikowa – 1 sztuka; 
· Serweta włókninowa foliowana (polipropylenowo-polietylenowa) L2 o wymiarach 90 cm x 75 cm – 1 sztuka; 
· Serweta włókninowa foliowana o wymiarach (polipropylenowo-polietylenowa) 90 cm x 75 cm (do owinięcia) – 1 

sztuka. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
36. Grupa XLI, poz. 10 - 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. 
37. Grupa XLI, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

serweta 1 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. 
38. Pytania 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 będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy  
39. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” 

zostały zastąpione słowami „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 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą 
umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



40. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane 
zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku 
gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa 
GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom 
Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych 
okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował 
zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
41. Pytania 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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego  
zapotrzebowania z taką dokładnością, 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. 
42. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostały skreślone słowa „za 

które nastąpiła zapłata”? Sposób obliczania kary umownej opisany w § 8 wzoru umowy oznacza, że brak zapłaty 
wymagalnych zobowiązań przez Zamawiającego (czyli naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego) 
paradoksalnie spowoduje zwiększenie obciążającej wykonawcę kary umownej wynikającej z § 8 wzoru umowy. Taki 
sposób obliczania kary umownej jest sprzeczny z celem kary umownej i wymaga modyfikacji; w przeciwnym razie 
postanowienia § 8 wzoru umowy należałoby uznać za sprzeczne m.in. z zasadami współżycia społecznego, a tym 
samym za nieważne z mocy art. 58 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
43. Pytania 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. Zgodnie z 
wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą 
umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
44. Pytania 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. 
45. Pytania 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.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
46. Grup IV - pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trokarów laparoskopowych  

z liniowym nożem jednostronnie ostrym w osłonie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
47. Grup IV - pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego narzędzia 

laparoskopowego o pojemności 200 ml do wyciągania woreczka żółciowego. Woreczek o wymiarach – średnica ok. 
8 cm, długość 18 cm bez podbieraka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
48. Grupa XIV - Prosimy o dopuszczenie składania ofert częściowych na pojedyncze pozycje. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

49. Grupa XIV, poz. 1, 4, 5 - Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej grupy dla rękawic chirurgicznych. 
Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

50. Grupa XIV, poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
opakowań. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie. 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

51. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XLIII, poz. nr 1:  15 szt. taśm do  leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, o 
długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm,  porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 
µm, gramaturze 48 g/m

2
, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonanie w technologii quadriaxial, 

taśmy w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

52. Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr XLIII, poz. nr 2: 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych z częścią rozpuszczalną w środku tasmy-polidioxanową, plastikowe 
osłonki na taśmie, długość tasmy 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,54 mm, gramatura 116 g/m2, porowatość 
1165 µm, taśmy w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

53. Uprzejmie prosimy o możliwość startowania w Grupie nr XLIII na poszczególne pozycje lub wydzielenie pozycji nr 1 i 
2 i utworzenia z nich osobnej grupy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

54. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr  6: Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia następujących 
zapisów: „arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 x 12cm” oraz „Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane 
pola do wpisania informacji ewidencyjnych”. Te cechy posiada produkt oferowany jedynie przez firmę Media Med, 
która jest jedynym dystrybutorem tego produktu na Polskę. Wprowadzeniem takich zapisów wskazuje się na 
konkretnego wykonawcę- co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach Publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli. 

55. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr  6: Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia następującego zapisu: 
„…wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną”. Tą cechę posiada produkt oferowany jedynie przez firmę 
Media Med, która jest jedynym dystrybutorem tego produktu na Polskę. Wprowadzeniem takiego zapisu wskazuje 
się na konkretnego wykonawcę- co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach Publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli. 

56. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr  7-8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego 
pakietu. Produkty w przeciwieństwie do pozostałych należy do grupy produktów przeznaczonych do mycia bądź 
znakowania systemu kontenerowego, a podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej 
liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

57. Dotyczy Grupa nr XVIII, pozycja nr  7-8: Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia następujących 
zapisów: „w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu” oraz 
„przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. 
Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia.”. Te cechy posiada produkt oferowany 
jedynie przez firmę Media Med, która jest jedynym dystrybutorem tego produktu na Polskę. Wprowadzeniem takich 
zapisów wskazuje się na konkretnego wykonawcę- co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach Publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli. 

58. Dotyczy warunków umowy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma 
prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) 
powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. Dotyczy warunków umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 
1% ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. Dotyczy warunków umowy § 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 
„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

61. Dotyczy GRUPA XLVIII – poz. 1 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwań o długości roboczej 
160cm, 180cm  i 230cm (obecny wymóg w SIWZ: 155cm oraz 230cm) pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

62. GRUPA XXXIX Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki spełniającego 
wymagania SIWZ o następującym składzie: 

 



 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
63. PROJEKT UMOWY § 6, ust. 2 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zmiany stawki podatku VAT na 

następujące „Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania 
umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy to jest zmiany stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub obniżka 
cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego 
zwiększenia lub obniżenia przysługującej mu marży.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

64. 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 wydzieli. 
65. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 20 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartuch w rozmiarze uniwersalnym 

pakowanym po 100 szt. spełanijącego resztę postawionych wymagań SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi 
zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
66. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 29 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worków zamkniętych z otworem 10 

mm lub 25 mm i przycięciem 70/90 mm producenta Dansac spełniającego resztę wymogów SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki zamknięte z otworem 10 mm z przycięciem 70/90 mm 
67. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 29 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
68. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 30 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worków z możliwością opróżniania 

z otworem 10 mm lub 25 mm i przycięciem 70/90 mm producenta Dansac spełniającego resztę wymogów SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worków z możliwością opróżniania z otworem 10 mm z przycięciem 70/90 
69. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 30 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
70. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny o gramaturze 

20 g/m2 spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o 
wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 
71. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czepka męskiego typu furażerka, 

bez potnika lecz wykonanego z chłonnej włókniny wiskozowej. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o 
wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
72. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny o gramaturze 

30 g/m2 spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
73. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 8-9 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
74. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 11 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
75. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
76. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych 

bezpudrowych o grubości ścianki palca 0,105 mm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
77. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 4,5,7 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 

oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
78. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluch dla noworodków w 

rozmiarze 5-9 kg 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
79. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 



pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
80. Dotyczy pakietu nr 23 poz. 1-3 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pieluchomajtek 

posiadające jeden ściągacz spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ? Produkty oferowane przez naszą 
firmę producenta Tena wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. 
Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie 
szczelności oferowanego przez nas produktu. W  naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje 
się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu 
wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
81. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek w rozmiarze L o 

obwodzie produktu 160 cm. Pieluchomajtki o rozmiarze XL mają obwód produkty 162 cm. Taka mała różnica w 
obwodzie nie wpływa na użytkowanie a za to jest tańsza od pieluchomajtki rozmiar XL 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
82. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek o kształcie 

anatomicznym nie posiadający podwójnych ściągaczy. Kształt anatomiczny pieluchy zapewnia komfort dla pacjenta 
jak i zabezpiecza przed przeciekaniem płynów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
83. Dotyczy Grupa IX poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych wzierników ginekologicznych 

produkcji włoskiej w rozmiarach S, S/M, M, L wg standardu europejskiego , gdzie rozmiar : S odpowiada rozmiarowi 
XS; S/M odpowiada rozmiarowi S; M odpowiada rozmiarowi M; L odpowiada rozmiarowi L. Pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
84. Dotyczy Grupa IX poz. 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie beżowego worka stomijnego otwartego z 

możliwością opróżnienia. Średnica otworu 15-65mm do przycięcia, zapinany na rzep. Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
85. Dotyczy Grupa XIII poz. 7 Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju papieru jakiego Zamawiający oczekuje: S, 

HD, HA, HG? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru S. 
86. Dotyczy Grupa XIII poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG a’0,26L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, w takim przypadku należy wycenić 48,08op. 
87. Dotyczy Grupa XIII poz. 23,24 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do zewnętrznej stymulacji serca, były 

oryginalne zalecane przez producenta defibrylatorów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
88. Dotyczy Grupa XXXI poz. 5 Czy Zamawiający wymaga, aby na ostrzy w skalpelu bezpiecznym był wygrawerowany 

producent i numer ostrza? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
89. Dotyczy Grupa XL poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych 

z włókniny typu SMS pakowane z dwoma ręcznikami w rozmiarach 30x40cm? Pozostałe wymagania zgodnie z 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
90. Dotyczy Grupa XXXIX poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co  

pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego na wydzieloną pozycję. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
91. Dotyczy Grupa XXXIX poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii stawu kolanowego 

wykonanego z włókniny trójwarstwowej, laminowana, nieprzemakalna o gramaturze 75g/m
2
 na całej powierzchni o 

następującym składzie: 

 1 serweta na stolik instrumentariuszki          150 x 190cm                             

 1 serweta na stolik Mayo                                80 x 145cm; 

 2 taśmy samoprzylepne                                 10 x  50cm,   

 1 osłona na przewód do kamery złożona teleskopowo , z taśmą mocującą   14 x 250                                       

 1 serweta                                                        100 x 150 cm  

 1 serweta główna z samouszczelniającym  otworem , zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w 

sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka            

    200 x 300 cm  

 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów    

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

92. Dotyczy grupy XXVI. Czy Zamawiający dopuści błony z pozycji nr 1 oraz odczynniki z pozycji 9 i 10 innego 

producenta niż materiały z pozostałych pozycji tj. poz. 2-8 ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile poz. 1 i odczynniki z poz. 9 i 10 będą kompatybilne. 

93. Dotyczy grupy XXVI. Czy Zamawiający dopuści filmy rentgenowskie o poniższych parametrach: –zadymienie 

początkowe max. 0,21 –kontrast powyżej 2,45 –umożliwiające zużycie odczynników max → 400ml/m2 wywoływacz i 

600ml/m2 utrwalacz? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

94. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon i odczynników na których Szpital pracował 

w ostatnim czasie 
Odpowiedź: Zamawiający w ostatnich latach pracował na błonach i odczynnikach Carestream Health Kodak. 

95. Grupa I, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3częściowe z korpusem oraz tłokiem wykonanym z 

polipropylenu z rozszerzona skalą o min. 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

96. Grupa I, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu jednostkowym typu blister pack w jednym 

kolorze, opakowanie pośrednie małe pudełka zróżnicowane kolorystycznie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

97. Grupa I, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

98. Grupa I, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45x16mm do 0,9x40mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

99. Grupa VI, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dren Pezzera pakowany podwójnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

100. Grupa VI, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści dren pakowany podwójnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

101. Grupa VI, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, spełniający pozostałe 

wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

102. Grupa VII, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gadłowe w pięciu rozmiarach 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 

8cm, 9cm, 10cm i 11cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurki w rozmiarach 5cm,  7cm, 9cm, 10cm i 11cm? 

103. Grupa VII, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści elektrostatyczny filtr bakteryjny o skuteczności filtracji bakterii i 

wirusów 99,999%, skuteczności nawilżania 30,1-31,2 mgH2O/l? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

104. Grupa VII, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mg 

H2O/500ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

105. Grupa VII, pozycja 7-9 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

106. Grupa IX, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych 2 częściowy poj. 300ml z ustnikiem w dolnej 

części? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

107. Grupa IX, pozycja 16 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na ostrzu wygrawerowana była nazwa 

producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. 

108. Grupa IX, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne wyposażone w stabilną śrubę 

blokującą? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

109. Grupa IX, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści golarki typu Gallant o długości 80mm i szerokości ostrza 35mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

110. Grupa IX, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

111. Grupa IX, pozycja 27-30 Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

112. Grupa IX, pozycja 25 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 nie dopuszcza. 

113. Grupa IX, pozycja 26 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 dopuszcza. 



114. Grupa X, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze 20g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

115. Grupa X, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pościel tylko w kolorze zielonym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

116. Grupa XI, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley pakowane podwójnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

117. Grupa XI, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z jednoświatłowym drenem o 

dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i 

skuteczny odpływ moczu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

118. Grupa XI, pozycja 11 Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

119. Grupa XII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia dostępny tylko o długości 40cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

120. Grupa XII, pozycja 12-14 Czy Zamawiający dopuści sondy dwunastnicze o drogiści 121cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

121. Grupa XIV, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein <150µg/g? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

122. Grupa XIV, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein <100µg/dm2? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

123. Grupa XIV, pozycja 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opakowanie rękawic było zróżnicowane 

kolorystycznie lub na ściankach rozmiar był oznakowany kolorystycznie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. 

124. Grupa XIV, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości 455mm dostępne w 

rozmiarach S, M, L i XL? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

125. Grupa XIV, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe polimerowane od zewnątrz, pakowane 

a’200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

126. Grupa XV, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 50par? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

127. Grupa XV, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze zielonym oraz białym pakowane osobno, z 

wyceną za komplet? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

128. Grupa XV, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <50µg/g, zgodne z 

normą EN 455 (badania Producenta), posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie związków 

chemicznych oraz przenikalność cytostatyków? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

129. Grupa XXVII, pozycja 1, 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw wysokociśnieniowy pakowany podwójnie z owalna 

butelką, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

130. Grupa XXVII, pozycja 2, 4 Czy Zamawiający dopuści owalną butelkę wymienną do zestawu 

wysokociśnieniowego, dokowaną podwójnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

131. Grupa XXVII, pozycja 5 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

132. Grupa XXXVII, pozycja 3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

133. Grupa XXXVII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1 000ml, skalowany co 

50ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

134. Grupa XL, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SSMMS o 



gramaturze włókniny 45g/m2 + wzmocnienia 28g/m2 z 2 ręcznikami 40x40cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

135. Grupa XL, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o 

gramaturze 35g/m2 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

136. Grupa XL, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjna wykonaną z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze 33g/m2 z rozciętym tyłem, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

137. Grupa XLII, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, 

wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro >95kPa? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

138. Grupa XLII, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie foliowe oraz opakowanie 

kartonowe? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

139. Grupa XLII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm lub 6x8cm spełniającą pozostałe 

wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

140. Grupa XLII, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm lub 6x8cm w rozmiarze 75x90cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

141. Grupa XLII, pozycja  3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 12cm  w rozmiarze 120x170cm? 
Odpowiedź: Zamawiający ie dopuszcza. 

142.   Grupa XLII, pozycja  4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

143. Dotyczy dodatku nr 2 do SIWZ, pakiet nr XLV: Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne kolonoskopowe 

(wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 230 cm, 

minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, z możliwością wielokrotnego mycia i dezynfekcji w myjce 

ultradźwiękowej, a następnie sterylizacji w autoklawie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

144. Dotyczy dodatku nr 2 do SIWZ, pakiet nr XLVIII: Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o długości roboczej 

1650 mm (obecnie Zamawiający wymaga 1550mm), pozostałe warunki zgodnie z siwz? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

145. Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 
Odpowiedź: Nie. 

146. Dot. pak. 30 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 dopuszcza. 

147. 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. 

148. 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. 

149. 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. 

150. Dotyczy: wzoru umowy, dodatek 3 do SIWZ Ad par. 9 - Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności 

zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 



nieistniejące.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
151. Grupa I poz. 1 – 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych typu Luer renomowanej 

firmy Becton Dickinson, sterylnych, z tłokiem w kolorze mlecznym i przeźroczystym cylindrem, o pojemności 2ml, 
5ml, 10ml, 20ml, z dobrze czytelną, czarną, nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej 
strzykawki, zróżnicowane kolorystycznym paskiem opakowania pośrednie (małe pudełka), spełniających pozostałe 
parametry SIWZ. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez 
strzykawki rozszerzonej skali. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
152. Grupa I poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
153. Grupy 1 poz. 5, 6 Prosimy Zamawiającego o podanie nazw pomp jakie są na wyposażeniu szpitala i do których 

będą stosowane opisane strzykawki. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje; Ascor, Kwapisz. 
154. Grupy 1 poz. 5, 6  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być wpisane w menu pompy? 

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w 
tych pompach.  Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp 
infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno 
bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za 
wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych prze siebie lub 
wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej ich 
producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent 
– celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów 
strzykawek. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być 
właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
155. Grupy 1 poz. 5, 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50 (60) ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
156. Grupa V poz. 9 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 potwierdza. 
157. Grupa VII, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, bez 

mankietu niskociśnieniowego, z łącznikiem ISO od nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
158. Grupa VII, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, z 

mankietem niskociśnieniowym, z łącznikiem ISO od nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
159. Grupa VII, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, zbrojonej,  wykonanej z 

medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, z łącznikiem ISO od nr 3,5 do 10, sterylna pakowana 
pojedynczo. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
160. Pakiet VII poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki Guedel w rozmiarze 12 cm niesterylnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
161. Pakiet VII poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby wymiennik ciepła i wilgoci był 

wyposażony w dwie naprzeciwległe membrany – wymienniki ciepła i port do odsysania z samodomykającą się 
silikonową zastawką? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
162. Pakiet  IX poz. 25 i 26 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu IX pozycji 25 i 26 w celu złożenia ważnej i 

konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 
163. Pakiet IX Poz. 25  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. 
164. Pakiet IX Poz. 25  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 nie dopuszcza. 



165. Pakiet IX Poz. 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki (chusty) w wymiarach 20 cm x 20 cm w 
opakowaniu 8 sztuk, pozostałe parametry jak w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
166. Pakiet IX Poz. 26  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 nie dopuszcza. 
167. Pakiet XI poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Tiemann-Foley z racji stosowania w oddziale 

Oit ma mieć możliwość utrzymania do 4 tygodni, potwierdzone przez producenta, sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
168. Pakiet XI poz. 8 Czy tak jak w obecnie stosowanych zestawach w łączniku do cewika foley ma znajdować się 

zastawka antyzwrotna niedopuszczająca do cofnięcia się moczu z drenu do cewnika – zabezpieczająca tym samym 
przed zakażeniem dróg moczowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
169. Grupa XIV, poz. 2 Prosimy Zamawiającego od dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych 

jednorazowego użytku, bezpudrowych, niejałowych o grubszych ściankach w części palca min. 0,12mm. Surowiec 
latex kauczuku naturalnego, o powierzchni gładkiej, dzięki specjalnej technologii produkcji nieśliskiej, wskaźnik AQL 
1,5, zawartość protein do 50 µg/g, rolowany wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, rozmiar XS, S, M, L, XL a’100 
szt. Wyraźne oznakowanie numeryczne na opakowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
170. Grupa XIV, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości w części palca 0,14mm, 

spełniających pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
171. Grupa XIV, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. w rozmiarze XS, S, 

M, L i po 80 szt. w rozmiarze XL. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
172. Grupa XIV, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych w rozmiarach S-XL, 

pakowanych w opakowania po 100szt w rozmiarze XS, S, M, L i po 80 szt. w rozmiarze XL, lub o dopuszczenie 
możliwości zaoferowanie w rozmiarze XS rękawic nitrylowych spełniających pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
173. Grupa XIV, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań jednorodnych kolorystycznie z wyraźnym 

oznaczonym rozmiarem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
174. Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, który odznacza 

się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy 
niskim naprężeniu, a jednocześnie eliminuje problem alergii na lateks, w opakowaniach jednorodnych 
kolorystycznie, z wyraźnie oznaczonym rozmiarem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
175. Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w rękawicach chirurgicznych od wymogu opakowania 

zróżnicowanego kolorystycznie lub oznakowania rozmiaru w kolorze na ściankach opakowania, na rzecz wyraźnego 
oznakowania numerycznego rozmiaru, tak jak w pozycji nr 1. 

Odpowiedź: Brak takiego wymogu. 
176. Grupa XIV, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie 

syntetycznej (nitrylowej) w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika, spełniającej pozostałe parametry 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
177. Grupa XIV, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych w kolorze niebieskim, w 

opakowaniu jednorodnym kolorystycznie z wyraźnym oznaczeniem rozmiary, spełniających pozostałe parametry 
SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
178. Grupa XIV, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290mm, spełniających 

pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
179. Grupa  XXVI  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści błony o zadymieniu 

początkowym ≤0,22 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
180. Grupa  XXX, 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. 



181. Pakiet XXX poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika rozciągliwego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
182. Grupa  XXX, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do odrębnego pakietu oraz dopuszczenie obwodu 

firmy Teleflex Medical: Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 
mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 120 cm i 2 l 
workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór 
wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 
bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, 
bez czasu stosowania na 7 dni, z niebieskimi elastycznymi złączami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 
183. Grupa XXXIX poz. 1  Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy wg SIWZ w składzie : 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
184. Grupa XXXIX poz. 2  Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii dłoni wg SIWZ w składzie : 

 

                                                
                         

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

185. Grupa XXXIX poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku wymagania i skład wg SIWZ gdzie 
taśma samoprzylepna będzie miała 9x49 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
186. Grupa XXXIX poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego  wg SIWZ w składzie : 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

187. Grupa XXXIX poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra   wg SIWZ w składzie : 



 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

188. Grupa XXXIX poz. 6  Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wymagania wg SIWZ o wymiarach 37x75 
cm pakowaną z taśmą samoprzylepną 9x49 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
189. Grupa XXXIX poz. 8 Czy Zamawiający dopuści sterylna ręczniki celulozowe w rozmiarze 30x40 cm pakowane 

pojedynczo ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
190. Grupa XXXIX poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii   wg SIWZ w składzie : 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
191. Grupa XXXIX poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny   wg SIWZ w składzie : 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
192. Grupa XXXIX poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny   wg SIWZ w składzie : 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
193. Grupa XL poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z dodatkowymi nieprzemakalnymi wstawkami w 

części przedniej i rękawach wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, 



Opakowanie zawiera dwa ręczniki celulozowe o wymiarach 18x25 cm , pozostałe wymagania wg SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
194. Grupa XL poz. 2 Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). 

Nogawki bez ściągaczy w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny, co cały komplet. Bluza z 
kieszenią, przy szyii wykończenie typu półokrągłe. Materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100 % polipropylen 
o gramaturze 35 g/m2. Materiał ubrania spełnia normy EN 13795-1,2,3. Rozmiary S, M, L, XL kolor niebieski? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
195. Grupa XL poz. 3 Czy zamawiający dopuści koszule przed operacyjną dla pacjenta wg SIWZ wiązaną z tyłu na 

trok w połowie pleców i na rzep przy szyi ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
196. Grupa XLI  poz.  4 , 8, 9, 10, 11 Zwracamy się z prośba o wydzielenie z Grupy XLI  poz.  4 , 8, 9, 10, 11 i 

umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – 
producentowi wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy 
wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy 
jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków 
budżetowych 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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