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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/ S155-355028 z dnia 14 - 08- 2018r                      

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

 

1. Dotyczy pakietu 34 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania maski krtaniowej dostępnej w rozmiarze 1-6 (1 
<5kg, 1,5 5-10kg, 2 10-20kg, 2,5 20-30kg, 3 30-50kg, 4 50-70kg, 5 70+kg), balonik kontrolny oznaczony rozmiarem 
maski, informacje dot. Rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet na końcu rurki dla szybkiej 
indentyfikacji. Maska posiadającą zintegrowaną linię nadmuchiwania zapobiegającą przegryzieniu. Maska 
wykonana z materiałów o niskim współczynniku tarcia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Dotyczy pakietu 34 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łącznika do obwodu oddechowego do 
podłączenia rurki intubacyjnej o konstrukcji harmonijkowej (rozciągliwy) o długości 70-150mm, z podwójnie 
obrotowym kołnierzem,  z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie 
czysty, nie zawierający ftalanów.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Dotyczy pakietu 34 Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania obwodów oddechowych j.u. do respiratorów 
posiadający łącznik Y i kolankiem i portem na kapnografii. Port zabezpieczony korkiem na uwięzi zabezpieczającym 
przed jego utratą. Dodatkowo zakończenie układu od strony pacjenta zabezpieczone korkiem. Układ 
mikrobiologicznie czysty. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Dotyczy pakietu 34 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania obwodów oddechowym j.u. do aparatów do 
znieczulenia wykonanych z PP (polipropylen), z łącznikiem Y z kolankiem i portem do kapnografii. Port 
zabezpieczony korkiem na uwięzi zabezpieczającym przed jego utratą. Układy walidowane na 7 dniowy czas 
użytkowania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Grupa 1, poz. 8-9,12 Prosimy o wydzielenie poz.8-9,12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Grupa 1,poz. 8-9 Czy zamawiający dopuści wycenę za strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową, pozostałe 
wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Grupa 10, poz. 2 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 
dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną 
klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej 
,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie 
jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Grupa 10, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra 
igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany 
niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita 
komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o 
wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu 
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blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

9. Grupa 10, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu 
na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z 
tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Grupa 10, poz. 15 Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 
szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 
szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Grupa 10, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

12. Pakiet 10, poz. 2,4,14,15 Prosimy o wydzielenie poz. 2,4,14,15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie 
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Grupa 11, poz. 2-3,6,17,20,21,28 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Grupa 11, poz. 16 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

15. Grupa 11, poz. 22 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ 
ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH 
GRUP 

16. Grupa 11, poz. 23 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na 
rolce, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Grupa 11, poz. 23 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na 
rolce, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. Grupa 11, poz. 23 Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe 
wymagania bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Grupa 11, poz. 23 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany 
z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

20. Grupa 11, poz. 23 Czy zamawiający dopuści wyceną za opakowanie – 1 rolkę – z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
gdyż jest to najmniejsze opakowanie handlowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

21. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca 
potwierdzi odpowiednim dokumentem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

22. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?  

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

23. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją 
miękkości i lepszej wchłanialności? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o 
rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą 
identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 
folię? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

26. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod 
kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, 
że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z 
legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości 
selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

27. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i 
uzyskał pozytywną opinię? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

29. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w 
podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

31. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Grupa 11, poz. 24 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

33. Grupa 11, poz. 24 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

34. Grupa 13, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z 
tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 
bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Grupa 13, poz. 1 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

36. Grupa 13, poz. 2-3 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ 
ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH 
GRUP 

37. Grupa 13, poz. 4 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 
g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm 
± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

38. Grupa 13, poz. 4-5 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

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

39. Grupa 13, poz. 5 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w 



troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w 
przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o 
wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

40. Grupa 13, poz. 9 Czy zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

41. Grupa 13, poz. 9 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 
80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

42. Grupa 13, poz. 6 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

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

43. Grupa 13, poz. 7-8 Prosimy o wydzielenie poz.7-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

44. Grupa 14, poz. 9 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

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

45. Grupa 14, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

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

46. Grupa 14, poz. 9,12,14-5 Prosimy o wydzielenie poz.9,12,14-15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie 
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

47. Pakiet 49 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć częściową ofertę na pozycję 1 i 2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

48. Pakiet 50 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający  dopuści : poz1 Pętle jednorazowe do polipektomii 
wykonane z drutu plecionego. Średnice pętli: 10 - 36mm, długość robocza 230-240 cm, do kanału roboczego 
2,8mm, kształty: owalne min. 3 rozmiary 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

49. Pakiet 50 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający  dopuści : Poz 2 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, 
sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G - 25 G, długość ostrza igły max 5-6 mm, dł. robocza: 
2300mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

50. Pakiet 52 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Poz 1 Pętla z siatką do usuwania  
polipów i ciał obcych, długość robocza 2300mm, długość pętli min. 25 mm, jednorazowe, do kanału endoskopu 
2,8mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

51. Pakiet 52 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści : Poz 3 Zestaw szczotek czyszczących 
zawierający: szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastykowa 
końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230mm. Średnica szczotek 
5mm. Kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm, 3,2mm. Szczotka jednorazowa dwustronna do czyszczenia gniazd 
i zaworów endoskopu, średnica 5mm i 11mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

52. Pakiet 53 Czy biorąc pod uwagę fakt, że w pozycji 2 Zamawiający wymaga szczypiec biopsyjnych o pojemności 
łyżeczek 8-10mm

3   
nie osiągalnej przy pozostałych parametrach opisanych w w/w pozycji, dodatkowo  

wyposażonych w igłę co znacznie zmniejsza pojemność łyżeczek  Zamawiający w to miejsce zechce dopuścić  : 



Poz 2 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160cm i 230 cm,, średnica szczęk 2,3mm, 
szerokość otwarcia szczęk 6-7mm, pojemność łyżeczek 6 -7 mm3 , długość szczęk 4-5mm, łyżeczki owalne z 
okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości, z dwoma znacznikami odległości 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

53. Pakiet 53 Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści : Poz 3 Szczotka czyszcząca wielorazowa 
średnica  2,3mm do kanałów operacyjnych mniejszych lub równych niż 2,8mm, dł. min. 230mm, dwustronna 
średnica szczotki 5mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

54. PAKIET 32 poz.1,  Czy zamawiający dopuści: elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek 4mm, wymiary 
noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

55. PAKIET 32 poz.2, Czy zamawiający dopuści: Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość całkowita 154mm, 
długość części roboczej 119mm trzonek 4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 
cykli sterylizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

56. PAKIET 32 Poz.3, Czy zamawiający dopuści: Czyścik elektrod jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, 
samoprzylepny, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm / opakowanie 50 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

57. PAKIET 32 poz.4,Czy zamawiający dopuści: Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, 
powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka 
zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla 
skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

58. PAKIET 32 poz.5, Czy zamawiający dopuści: Elektroda bipolarna artroskopowa, wielorazowa, do cięcia. Końcówka 
robocza typu haczyk o wymiarach 1,5x0,8mm, odgięta 90', długość robocza 115mm, trzonek 4mm, średnica 
uchwytu 12mm, autoklawowalne w temp. 134 ˚C. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

59. PAKIET 32 poz.6, Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość całkowita 133mm, trzonek 4mm, wymiar pętli 
20mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

60. PAKIET 32 poz. 7, Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 128mm, trzonek 4mm, wymiar pętli 10mm x 
10mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

61. Grupa 1, poz. 3, 5 i 6, 16 i 17 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to 
na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

62. Grupa 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt.  - z odpowiednim 
przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? 

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

63. Grupa 10, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu odpornego na ciśnienie 2 barów, sterylizowanego tlenkiem 
etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

64. Grupa 10, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z filtrem o powierzchni 15 cm2. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

65. Grupa 10, poz. 8 Proszę o dopuszczenie przyrządu sterylizowanego tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

66. Grupa 10, poz. 10 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych bursztynowych 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów 
jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich 
kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje 
się: komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na 



opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, sterylizowany tlenkiem etylenu. Długość drenu 
150cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

67. Grupa 10, poz. 11-13 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu - pozwoli to na pozyskanie 
korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

68. Grupa 10, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na 
pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

69. Grupa 10, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowany w 
placówkach na terenie całej Polski? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

70. Grupa 10 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 12-13 i stworzy z nich oddzielny pakiet? 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

71. Grupa 10 Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści: kaniule z portem bocznym zamykanym standardowo (przez 
dociśnięcie koreczka portu), z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi 
kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, rozmiary: 24G dł. 19mm, 22G dł. 25mm, 20G dł. 32mm, 18G dł. 32mm, 18G dł. 
45mm; 17G dł. 45mm,16G dł. 45mm, 14G dł. 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

72. Grupa 10 Czy Zamawiający w poz. 12-13 wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie 
pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

73. Grupa 10 Czy Zamawiający w poz. 13 wymaga, aby kaniule posiadały 3 paski kontrastujące w RTG?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

74. Grupa 23 Czy Zamawiający dopuści sterylizację ETO? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

75. Dotyczy grupy II poz. 15 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, 
co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż w Grupie II w poz. 1 – 14 są 
wyspecyfikowane igły i zestawy anestezjologiczne do znieczulenia, a poz. 15 to płyn p/mgielny zapobiegający 
zaparowywaniu optyk laparoskopowych z innego działu medycznego nie dostępny dla potencjalnych Wykonawców, 
którzy mogliby złożyć w tej grupie ofertę przetargową. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

76. Dotyczy grupy X poz. 4 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparaty do płynów infuzyjnych posiadały komorę 
kroplową wolną od szkodliwych związków chorobotwórczych jakim jest PVC ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

77. Dotyczy grupy X poz. 4 Czy na potwierdzenie, że zaoferowane aparaty do płynów infuzyjnych nie zawierają ftalanów 
do oferty należy załączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione 
składniki, w tym również plastyfikatory ? 

Odpowiedź: Wykonawca winien wykazać spełnienie warunku. 

78. Dotyczy grupy X poz. 12 – 13 Czy Zamawiający dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta wymaga, aby 
kaniule były wyposażone w gwintowany, aktywowany ruchem obrotowym mechanizm zapobiegający 
przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu górnego i manipulację przez pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

79. Dotyczy grupy X poz. 12 – 13 Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem górnym umiejscowionym 
centralnie nad skrzydełkami, co zapobiega podrażnieniom miejsca wkłucia poprzez zapobieganie efektowi „dźwigni” 
w czasie podłączenia strzykawki?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

80. Dotyczy grupy X poz. 12 – 15 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego 
producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

81. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 1 – 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya z lateksową 



zastawką spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o 
wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

82. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 9 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego 
pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

83. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 10 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórk i 
moczu z drenem jednoświatłowym. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się  o wyłączenie powyższej 
pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

84. Dotyczy pakietu nr XIV poz. 11, 12, 14 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

85. Dotyczy pakietu nr XV poz. 3 – 4 Czy zamawiający będzie wymagać cewnika do odsysania górnych dróg 
oddechowych z powierzchnią zmrożoną, co zapewnia atraumatyczność cewnika? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

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

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

88. Dotyczy pakietu nr XXVIII poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVIII: pozycja 3): 
pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

91. Dotyczy pakietu nr XXVIII poz. 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXVIII: 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 dopuszcza. SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ 
ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH 
GRUP. 

92. Dotyczy pakietu nr XXIX poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXIX: 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

93. Dotyczy pakietu nr XXIX poz. 1,2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Grupa XXIX: 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 dopuszcza. 

94. Dotyczy pakietu nr XXIX poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Grupa XXIX: 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. 

95. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 13 poz.1 fartucha z włókniny o gramaturze 
20g/m 

2
?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

96. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 13 poz.4 czepka składanego pojedynczo, 
pakowanego w torebki foliowe?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 13 poz.5 furażerki z chłonnej włókniny 
wiskozowej lub wiskozowej perforowanej o gramaturze min.25g/m 

2
, bez dodatkowego potnika?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

98. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 13 poz.9 pościeli z włókniny o gramaturze 
min.30g/m 

2
?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

99. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej w przypadku 
oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

100. Grupa 42 Poz. 3, 4, 9, 10, Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zestawach operacyjnych 
serwetę na stolik Mayo o wymiarach zgodnych z SIWZ,  jednakże posiadającą wzmocnienie o wymiarze 60 x 145 
cm   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
101. Grupa 43 Poz. 3 Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji koszuli pooperacyjnej dla 

pacjenta, która nie jest wyrobem medycznym,  z zastosowaniem stawki podatku VAT 23% 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
102. Grupa 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik ssący o pojemności 250 ml przy zachowaniu pozostałych 

parametrów określonych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
103. Grupa 8, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści końcówki z podwójnym załamaniem krzywizny, w rozmiarze CH 23 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
104. Grupa 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści  opaski w kolorze różowym dla dziewczynek i niebieskim dla 

chłopców? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
105. Grupa 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści  opaski  z wkładana karteczką, zakres informacji: nazwisko, 

łóżko, płeć ,data? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
106. Grupa 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści  kieliszki do leków pakowane a’90 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
107. Grupa 11, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści  szpatułki drewniane sterylne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
108. Grupa 11, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści  osłonki na głowice pakowane a’144 sztuki z odpowiednim 

przeliczeniem do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
109. Grupa 11, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści golarkę typu galant o długości 65mm z ostrzem ze stali 

nierdzewnej pokrytej chromem 36 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
110. Grupa 11, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy skalpel bezpieczny z ostrzem wykonanym ze stali 

nierdzewnej? 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
111. Grupa 11, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71cm x 116cm, bądź 71 x 180cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy w rozmiarze 71 x 180cm 
112. Grupa 11, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
113. Grupa 11, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50par z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
114. Grupa 11, pozycja 25-27 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
115. Grupa 13, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2, pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
116. Grupa 13, pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
117. Grupa 13, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 10g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
118. Grupa 13, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 28cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
119. Grupa 13, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
120. Grupa 13, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
121. Grupa 13, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim, w którym część przednią można 

wywinąć, aby spełniała funkcję tasiemki przeciwpotnej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
122. Grupa 13, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
123. Grupa 13, pozycja 7-8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
124. Grupa 13, pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści majtki, zapewniające poczucie intymności np. podczas 

zabiegów, w kolorze granatowym? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
125. Grupa 13, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
126. Grupa 14, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki  Foleya z gumową zastawką? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
127. Grupa 14, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z bezigłowym portem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
128. Grupa 14, pozycja 13 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej   formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
129. Grupa 14, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann-Foley w rozmiarze CH 12-22 przy zachowaniu 

pozostałych parametrów określonych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
130. Grupa 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia dostępny tylko o długości 40cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
131. Grupa 15, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH 6-12? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
132. Grupa 16, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści  papier EKG do aparatu Cardio Touch w rozmiarze 215mm x 

25m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
133. Grupa 31, pozycja 1,3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran z łącznikiem large 

–lock (powiększony luer-lock) przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
134. Grupa 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z perforacją na odcinku 14cm w rozmiarze od CH 

8-18? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
135. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione o gramaturze 35g/m2, 

wzmocnienie 38g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
136. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne ze standardowym rzepem w okolicy karku 

(lewy rzep - 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach 66cm H2O, 
IB=3,2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
137. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w papier krepowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
138. Grupa 43, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, antystatycznej 

włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
139. Grupa 43, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną wkładaną przez głowę, bez wiązania, z 

wycięciem Y pod szyją, o długości 120cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
140. Grupa 43, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną wykonaną z włókniny SMS o 

gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
141. Grupa 55, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ręcznik jednorazowy w opakowaniu a’50szt wraz z wyceną z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
142. Grupa 55, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 40cm x 40cm wykonany z włókniny typu 

spunlace? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
143. Grupa 55, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za myjkę pakowaną a’10szt z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
144. Grupa 26, pozycja 1,2,4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowani dializatorów z błony Polyamix? Reszta 

zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
145. Grupa 26, pozycja 1,2,4 Czy zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu, co 

spwoduje większą liczbę ofert? Reszta zgodna z SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
146. 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: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 
147. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie 

składa oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. SIWZ *Dopuszcza się złożenie formularza oferty tylko dla grup w 
których Wykonawca składa ofertę 
148. Prosimy o dodanie do par. 6 pkt 1.4.3.1 zapisu: „Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i 

używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 
czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.” Część asortymentu zalicza się o produktów 
ogólnolaboratoryjnych, niezakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiada dokumentów 
dopuszczających do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy par. 6 pkt 1.4.3.1: „Oświadczenie lub dokumenty 
dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy.” 
149. Projektu umowy: Dotyczy § 2 ust 1 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. 
150. 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. 



151. 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. 
152. 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. 
153. Dotyczy § 6 ust. 2 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. 
154. 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. 
155. Dotyczy § 10 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. 
156. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 2,3 Czy Zamawiający oczekuje 

zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
157. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

oczekuje wymazówek bez probówki transportowej? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
158. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

pojemniki o pojemności 120 ml i całkowitej 140 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
159. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

pojemniki z PP z zakrętką wykonaną z PE, pozostałe parametry bez zmian, sterylizowane radiacyjnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
160. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - 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. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
161. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga płyt białych 

czy przezroczystych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
162. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 10 Dotyczy poz. 23 Prosimy o wyjaśnienie 

czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
163. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: 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 wyraża zgodę. Należy stworzyć poz. 23a i 23b. 
164. Opis przedmiotu zamówienia – grupa 29 - laboratorium: Dotyczy poz. 26 Czy Zamawiający dopuści ezy 

jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 10ul, pakowane max po 20szt ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
165. Grupa 20, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozm. 300x60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
166. Grupa 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających 

powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego 
laminatu, dla osób o obwodzie pasa 75-110 cm, chłonność minimum 2100 g wg ISO 11948-1, cztery przylepcorzepy 
umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny z 
superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki 
boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała,  indykator wilgotności - nadruk tuszem 
rozpływającym się pod wpływem cieczy, rozmiar M, opakowanie 30szt. ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
167. Grupa 28, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających 

powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego 
laminatu, dla osób o obwodzie pasa 100-150 cm, chłonność minimum 2400 g wg ISO 11948-1, cztery 
przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny 
z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego 
osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem 
rozpływającym się pod wpływem cieczy, rozmiar L, opakowanie 30szt. ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
168. Grupa 28, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających 

powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego 
laminatu, dla osób o obwodzie pasa 130-170 cm, chłonność minimum 2400 g wg ISO 11948-1, cztery 
przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, brak ściągaczy taliowych, podwójny wkład chłonny 
z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego 
osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem 
rozpływającym się pod wpływem cieczy, rozmiar XL, opakowanie 30szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
169. Grupa 44, poz. 4 Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
170. Grupa 44, poz. 10 Czy Zamawiający miał na myśli 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: Tak, Zamawiający miał na myśli. 
171. Grupa 44, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające rękaw prosty zamiast rękawa typu reglan?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
172. 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, będą uważane dni od poniedziałku do piątku. 
173. Pytania 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. 
174. 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 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. 
175. 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. 
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 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. 
176. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
177. 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. 
178. 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. 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. 

179. Grupa 6 poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym 

pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania 

przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami 

dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy 

alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) 

zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

180. Grupa 6 poz. 1,2 Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z 

uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych 

wartości przepływu  tlenu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

181. Grupa 6 poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z 

reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

182. Grupa 6 poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o 

dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

183. Grupa 6 poz. 2 Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o 

różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  



dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z 

odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na 

rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 

konkurencyjnej cenowo oferty 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wody apirogennej w opakowaniu o pojemności mieszczącej się w zakresie 300-360ml. 

184. Grupa 11 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków do leków pakowanych a’80 szt.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

185. Grupa 11 poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego pojemnika o pojemności 0,5 L – 0,8 L. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

186. Grupa 11 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego pojemnika o pojemności 2 L. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

187. Grupa 11 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,5 L-0,8 L. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemników mieszczącej się w zakresie 0,4-0,7L. 

188. Grupa 11 poz. 26, 27 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia 

złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

189. Grupa 11 poz. 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki (rękawicy) wykonanej z polyestru  i wiskozy do 

codziennej toalety pacjentów bez potrzeby użycia wody, zrównoważone  pH, zawierające w składzie substancje 

myjąco-nawilżające, wymiary 15,5x21cm. Opakowanie typu flow całkowicie izolowane i zamykane umożliwiające 

podgrzanie w kuchence mikrofalowej, 8 szt. w opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

190. Grupa 11 poz. 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki (chusty) wykonana z polyestru  i wiskozy do 

codziennej toalety pacjentów bez potrzeby użycia wody, zrównoważone pH, zawierające w składzie substancje 

myjąco-nawilżające, wymiary 20x20cm. Opakowanie typu flow całkowicie izolowane i zamykane umożliwiające 

podgrzanie w kuchence mikrofalowej, 8 szt. w opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

191. Grupa 55 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 do osobnego pakietu, celem umożliwienia 

złożenia naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

192. Grupa 55 poz. 5  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy myjka służąca do pielęgnacji pacjentów ma 

charakteryzować się gramaturą nie mniejszą niż 170g/m2. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

193. Grupa 55 poz. 5  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za opakowanie, z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym bądź możliwość podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsca 

po przecinku 

Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 

100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP. 

194. Grupa Nr 5 poz. 7, 8: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 7 i 8 do osobnego pakietu, celem 

umożliwienia złożenia naszej firmie ważnej i konkurencyjnej oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

195. Grupa Nr 5 poz. 9: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma 

na myśli :Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni 

jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera 

numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: - 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - 

zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka 

i funkcją fingertip, 1 opakowanie antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem 

chlorheksydyny- 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z 

możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do 

ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie 

wodnej, każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na 

przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

196. Grupa Nr 5 poz. 15, 16: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający 

ma na myśli ostrza wykonane ze stali chirurgicznej? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

197. Grupa Nr 5 poz. 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli operacyjnej w rozmiarze XL 

(119cmx156cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

198. Grupa Nr 14 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością 

stosowania do 90 dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

199. Grupa Nr 14 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewnika w zestawie ze 

strzykawką, a  strzykawka wypełniona 10 % gliceryną znajdowała się w jednym fabrycznym opakowaniu z 

cewnikiem? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

200. Grupa Nr 14 poz. 10 Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, 

łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz 

w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 

5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, 

cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem 

co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez 

przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony 

fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej 

zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne 

sposoby. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

201. Grupa Nr 14 poz. 11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka z portem do pobierania 

próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak 

jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

202. Grupa Nr 14 poz. 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu cewnika z workiem, pakowanego 

oddzielnie.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

203. Grupa Nr 14 poz. 13: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu z portem do pobierania 

próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak 

jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

204. Grupa Nr 18 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych 

o wskaźniku AQL≤1,0. Opakowanie  jednostkowe folia-papier. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

205. Grupa Nr 18 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych 

bezpudrowych o wskaźniku AQL≤1,5 spełniających pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

206. Grupa Nr 18 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o wskaźniku AQL≤1,5. 

Długość zgodna z EN 455-2, min. 240mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

207. Grupa Nr 18 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, 

bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC,  AQL po zapakowaniu 0,65, 

sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,  mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi 

wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach 

ułatwiającymi otwieranie.  Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. Długość: 295mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

208. Grupa Nr 18 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych sterylnych o zawartości 

protein: ≤50µg/g. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

209. Grupa Nr 18 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o wskaźniku 

AQL<1,5 pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

210. Grupa Nr 18 poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o długości 

min. 300mm (info na opak.), pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

211. Grupa Nr 18 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych 

po 200 szt. (180 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

212. Grupa Nr 19 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do mikrochirurgii o 

wskaźniku AQL≤1,0. Długość  min. 280mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

213. Grupa Nr 19 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych ortopedycznych 

lateksowych bezpudrowych wewnątrz silikonowanych. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

214. Grupa Nr 19 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych odpornych na przenikanie 

leków cytostatycznych wg ASTMD6978. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

215. Grupa Nr 34 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, rozmiar 

od 1 do 5, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, ze wzmocnioną grzbietową częścią co 

chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, , rurka maski wygięta pod kątem większym niż 70o , 

informacje dotyczące rozmiaru na baloniku kontrolnym, dotyczące wagi pacjenta i objętości wypełniającej mankiet 



umieszczone na rurce oddechowej maski krtaniowej, znacznik prawidłowego usytuowania maski, sterylna pakowana 

pojedynczo. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

216. Grupa Nr 34 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego karbowany 

do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem 

kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od  łącznika Y. 

Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, pakowany pojedynczo, czas użycia do 7 dni . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

217. Grupa Nr 34 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego karbowanego 

do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie 

od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy 

worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie 

czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

218. Grupa 11 poz. 25  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: - min. 4. 

warstwowy jednorazowy podkład ochronny, przeciwodleżynowy, oddychający; - warstwa zewnętrzna trwale 

zintegrowana na całej powierzchni;  - absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, 

pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300 g , potwierdzona przez 

producenta; - rozmiar 61 x 91 +/-3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm +/-3 cm z marginesami 

uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; - warstwa spodnia pełnobarierowa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

219. Dotyczy Grupy 13 – asortyment różny odzież i pościel  Pozycja nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

czepka okrągłego z gumką o gramaturze 20g/m
2
. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

220. Dotyczy Grupy 13 – asortyment różny odzież i pościel  Pozycja nr 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

czepka typu furażerka o gramaturze 20g/m
2
, na troki, z tasiemką przeciwpotną na całej szerokości czepka, o 

szerokości 3,5cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

221. Dotyczy Grupy 16 – papiery, żele, elektrody  Pozycja 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania żelu do EKG w opakowaniu a`260g.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

222. Dotyczy Grupy 16 – papiery, żele, elektrody  Pozycja 7 oraz 18 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG 

były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były 

oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby papiery w poz. 7-18 były kompatybilne. 

223. Dotyczy Grupy 43 – odzież operacyjna  Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha 

chirurgicznego wzmocnionego, rozmiary M, L, XL, XXL. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy 

zgodny z EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m
2
, posiadający 

dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia o gramaturze 40 g/m
2
. Zapięcia na rzep na karku, w pasie wiązany na 

troki, nie ograniczające ruchów (2 troki wewnętrzne i 2 troki zewnętrzne, połączone kartonikiem). Odporność na 

przesiąkanie płynów powierzchni standardowej 40 cm H2O, na wzmocnieniach 152 cm H2O. Opakowanie 

wewnętrzne serweta włókninowa. Kolor niebieski. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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