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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 / 2015   Nr ogłoszenia - 2015/S 171-310704 z dnia 04 - 09- 2015r                      

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

1. Dotyczy grupy XXXIX – zestaw do drenażu opłucnej Czy Zamawiający 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 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. 

2. Pytanie nr 1 dotyczy Grupy XXX poz nr 1  Czy Zamawiający dopuści nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, o długości  
3 x 25 mm, L-50mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Pytanie nr 2 dotyczy Grupy XXX poz nr 2 Czy Zamawiający dopuści Nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, długość  2 
x1 6 mm, o długości całkowitej 100 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Pytanie nr 3 dotyczy Grupy XXX poz nr 5 Czy Zamawiający dopuści wielorazową elektroda artroskopowa bipolarna, igłową, 
zagięta 90º, Ø 1,5x0,6 mm o dł.115mm, kompatybilna z diatermią chirurgiczną  ES 350 Emed ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. 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. 
9. Grupa XVII, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozm. 300x60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
10. Grupa XXIV, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną podfoliowaną celulozowo-foliową w rozm. 22,5 x 16cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
11. Grupa XXIV Czy w celu  sprawdzenia zgodności zaoferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie 

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

rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluchomajtek?  
Odpowiedź: SIWZ § 6 ust.3 pkt. 3  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 
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Zamawiającego. 
13. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rozmiary pieluchomajtek pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
14. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z 

warstw przepuszczających powietrze posiadających elastyczne przylepco-rzepy oraz zawierających superabsorbent 
redukujący nieprzyjemny zapach? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
15. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), 

dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
16. Grupa XXV, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 75-110cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 2 / M. 
17. Grupa XXV, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 100-150cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 3 / L. 
18. Grupa XXV, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 130-170cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 4 / XL. 
19. Grupa XLI Czy nie doszło do omyłki i wymagania pod Grupą XLI dotyczą innej grupy? Wymagania dotyczą zestawów, 

obłożeń a w tej grupie są jedynie fartuchy, komplety oraz koszula. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza doszło do omyłki obowiązujące są zapisy dotyczące fartuchów. 
20. Grupa XLI, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o 

gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem 
operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność 
w rozm. M, L, X, XXL. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem 
płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha 
najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy 
typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, 
chłonącym pot. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej 
włókniny kompresowej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21. Grupa XLI, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie spodnie + bluza  , wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny 

typu SMS o gramaturze 45g/m2, niepylące, oddychające. Bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami w tym jedna na piersi dwie 
kieszenie boczne na dole bluzy, kolor niebieski/fioletowy. Spodnie niepylące, oddychające, ściągane trokiem bez kieszeni 
w kolorze niebieskim?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
22. Grupa XLI, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej 

o masie 35 g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
23. Grupa XLII Czy Zamawiający dopuści produkt o odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla odłożeń pola 

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

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Grupa XLII, 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; 
· Pęseta plastikowa – 1 sztuka; 
· Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) L2 90 cmx 75 cm z otworem o śr. 10 cm – 1 sztuka; 
· Nożyczki – 1 sztuka 
· Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) FB 90 cm x 75 cm do owinięcia zestawu – 1 sztuka 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
25. 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. 
26. Grupa XLI, poz. 11 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: Zamawiający dopuszcza. 
27. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
28. 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. 
29. 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. 
30. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. 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. 
32. 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. 
33. 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. 
34. 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. 

35. Dotyczy Grupa X poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli Fartuchy z włókniny z rękawami zakończonymi gumką, czy 
zakończonymi mankietem bawełnianym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy zakończone gumką lub mankietem. 
36. Dotyczy Grupa XIII poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG a’0,26L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
37. Dotyczy Grupa XIV poz. 4,5 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do zewnętrznej stymulacji serca, były oryginalne 

zalecane przez producenta defibrylatorów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
38. Dotyczy Grupa XLI poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z 

włókniny typu SMS pakowane z dwoma ręcznikami w rozmiarach min. 30x40cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
39. 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. 
40. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych netto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc 

po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za opakowanie handlowe? 
Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI 
MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP 
41. 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. 
42. Dotyczy § 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia 

wystawienia faktury przez Wykonawcę? Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla 
podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że 
konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu 
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego 
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
43. Dotyczy § 5 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni roboczych do 

5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
44. 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 wprowadzając 
zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez 
zmian.”? Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy wskazanego powyżej zapisu, który umożliwi dostosowanie 
cen produktów do stawki podatku VAT zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
Wprawdzie zaproponowana przez nas klauzula nie wynika wprost z przepisów ustawy jednakże zwracamy uwagę, iż w 
przypadku nie wyrażenia zgody przez zamawiającego na wprowadzenie powyższych zapisów w sytuacji, gdy dojdzie do 
zmiany stawki podatku VAT wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem sądowej zmiany 
zapisów umownych na podstawie art. 357 (1) k.c. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
45. 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. 
46. Dotyczy § 8 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: - Umowa może być 

rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, - Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno 
nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, - Każda ze stron może rozwiązać umowę 
bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
47. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o 

pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
48. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane zbiorczo po 500 szt? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
49. Grupa XXVI - laboratorium:  Dotyczy poz. 9 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki 

aseptyczne, pozostałe parametry bez zmian?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
50. Grupa XXVI - laboratorium:  Dotyczy poz. 9 Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na 

pojemniki sterylne (STERILE R), pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
51. Grupa XXVI - laboratorium:  Dotyczy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyty z rowkiem lub bez, wymagany kolor przezroczyste. 
52. Grupa XXVI - laboratorium:  Dotyczy poz. 22 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 4ml i 

wymiarach 12x75 mm? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej 
i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków? Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym 
sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, 
mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je obrotu i używania. Powyższe 



oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i 
używane jako zestaw produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość probówki oraz wycenę w rozbiciu  na korek i probówkę. 
53. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 25 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 

10ul, pakowane max po 20szt ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
54. Grupa XV poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o nieznacznie większej od wymaganej 

zawartości protein tj. poniżej 70µg? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
55. Grupa XV poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu w przedziale 0,22mm-

0,23mm. Zaoferowane przez nas rękawice posiadają bardzo dobre walory użytkowe, są grubsze niż wymagane, przy czym 
grubość ta nie powoduje zmniejszenia wrażliwości dotykowej, zapewniają komfort bezpieczeństwa i pracy. W warunkach 
szpitalnych właściwości te mają bardzo praktyczne zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
56. Grupa XV poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy ginekologicznej o całkowitej długości min 480mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
57. Grupa XV poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy ginekologicznej w rozmiarach 6,5(S); 7,5 (M) i 8,5 (L) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

58. Grupa XV poz.6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych posiadających zewnętrzną warstwę 
polimerową.  Pragniemy nadmienić, że nitryl jest materiałem syntetycznym, pozbawionym zawartości protein lateksowych, 
zatem jest bezpieczny dla większości użytkowników z punktu widzenia uczuleń, zastosowanie wewnętrznej warstwy 
polimerowej jest zbędne. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
59. Grupa XV poz.6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych bez wewnętrznej warstwy polimerowej. 

Pragniemy również nadmienić iż nitryl jest materiałem syntetycznym, pozbawionym zawartości protein lateksowych, zatem 
jest bezpieczny dla większości użytkowników z punktu widzenia uczuleń. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
60. Dotyczy grupy XVII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 2- 10) 

oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych 
pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli 
Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
61. Dotyczy grupy XVII: Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo z zakładką o wymiarach 250mm x 

60mm x 100m lub 300mm x 70mm x 100m? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw 300mm x 70mm x 100m. 

62. Grupa 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
63. Grupa IV - pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego narzędzia 

laparoskopowego o pojemności 500 ml do wyciągania woreczka żółciowego. Woreczek o wymiarach – średnica ok. 11,5 
cm, długość 20,8 cm bez podbieraka? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
64. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu XXVI pozycje 11, 13, 15-20 i utworzy z nich oddzielny pakiet ? szkiełka mikroskopowe 

oraz pojemniki do transportu są grupa produktów używanych głównie w zakładach patomorfologii. Pozostałe pozycje swojej 
zastosowanie znajdują głównie w Laboratorium. Wydzielenie do osobnego pakietu ww. pozycji umożliwi złożenie ofert 
większej ilości wykonawców co przełoży się na bardziej konkurencyjne ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
65. Czy Zamawiający dla pakietu XXVI wyrazi zgodę i uzna za wystarczające  dołączenie materiałów informacyjnych 

sporządzonych przez Wykonawcę z których jednoznacznie będzie wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia. Oryginalne  materiały/foldery producenta jakich żąda Zamawiający  w par 6 pkt 3 ust 2 SIWZ 
bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów zawartych w SIWZ i sa jedynie ulotka informacyjną. W 
związku z tym dosłowne tłumaczenie na język polski takich materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych przez 
SIWZ parametrów, zatem zasadne jest potwierdzenie ich na sporządzonym przez oferenta, szczegółowym folderze. 
Jednocześnie wykonawca oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
66. Czy Zamawiający dla pakietu XXVI odstąpi od wymogu  posiadania dokumentów lub oświadczenia dotyczącego 

dopuszczenia do obrotu i uzywania na wszystkie oferowane w pakiecie wyroby zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010r o 
wyrobach medycznych? Niektóre z produktów w pakiecie XXVI nie sa objęte ww. ustawą i obłożone zostały przez polskiego 
ustawodawce 23% stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak do stosowania ich w placówkach lecznictwa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
67. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 4 wymaga probówek stożkowodennych czy okrągłodennych, spełniających 

pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek stożkowodennych. 
68. Czy Zamawiający pakiecie XXVI pozycji 5 wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek klasy I, z 48 godzinnym okresem 

przeżywalności drobnoustrojów, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
69. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 6 wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek klasy I, spełniających pozostałe 

wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 



70. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 11 wyraża zgodę na zaoferowanie standardowych szkiełek podstawowych o 
wymiarach 75x25x1mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
71. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 14 wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z 

mlecznoprzeźroczystego polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
72. W przypadku braku zgody na propozycję z pytania 8, zwracamy się z prośbą o możliwość pojemników o pojemności 100 

ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
73. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 23 wyraża zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych zbiorczo po 50 sztuk? 

Sterylność zachowana jest wewnątrz probówki. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
74. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 25 wyraża zgodę na zaoferowanie ez o standardowej pojemności 10 ul? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
75. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
76. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z 

osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? 
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego 
możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez 
Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu 
wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter 
samodzielnego zobowiązania stron”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy w §2 ust.1 zdanie drugie „Realizacja każdego z 
pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”. 

77. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 2, ust. 3 na zapis: „W przypadku nie zachowania terminów ustalonych w ust. 2 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy 
dzień opóźnienia”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

78. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 1 na zapis: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty  za dostarczony 
towar w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
79. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 2 na zapis: „Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji 

umowy z części asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (jednak nie więcej niż o 20%), 
jeżeli okaże się on Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma jedynie prawo do wynagrodzenia za już realizowaną część 
dostawy” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
80. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 2 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen 

producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek 
VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności 
aneksowania umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
81. Pakiet 1, poz. 1,2,4,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych, wykonanych z : tłok: 

polietylen, cylinder: polipropylen, z przezroczystym cylindrem oraz białym kontrastującym tłokiem, z czytelną czarną skalą 

na cylindrze, skala na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, opakowanie typu blister-pack, pakowane 

pojedynczo, opakowanie handlowe zróżnicowane kolorystycznie, sterylizowane tlenkiem etylenu, z logo producenta na 

cylindrze. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

82. Pakiet 1, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 125 szt.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

83. Pakiet 1, poz. 6 Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania „strzykawek wypełnionych 0,9% NaCl do 

przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem”, natomiast zapis” do dezynfekcji zaworu bezigłowego, 

nasączonego 70% izopropanolem” wdarł się przypadkowo. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wkradł się błąd obowiązujące zapisy to: Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml 

do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem. 

84. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje strzykawki posiadającej specjalną budowę tłoka eliminującej zwrotny napływ 

krwi do cewnika (zerowy refluks)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

85. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, których tłok wychodzi poza przestrzeń sterylną strzykawki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

86. Pakiet 1, poz.  7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 80szt.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 



87. Pakiet 1, poz. 8,9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 lub 50 ml wyposażonych jednostronną skalę 

pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych 

uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek 

do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej 

skali. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

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

wyposażeniu. 

Odpowiedź: Ascor, Kwapisz. 

89. Pakiet 1, poz. 8,9 Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w celu pełnej 

kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp 

infuzyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

90. Pakiet 1, poz. 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z filtrem sterylizowanych tlenkiem 

etylenu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

91. Pakiet 5, poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby  zamknięty system dostępu naczyniowego był 

bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), 

kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną 

membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna 

obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

92. Pakiet 5, poz. 10 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zestaw w składzie: Zestaw do 24-godzinnej 

toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na 

górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji 

siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 

0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 

1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust 

na bazie wodnej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

93. Pakiet 5, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

94. Pakiet 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do niskociśnieniowego drenażu ran z 

hemisferyczną komorą okrągłą o pojemności 300 ml, zapewniającą stały poziom podciśnienia w całym okresie drenażu, 

worek o pojemności 600 ml, ze skalą co 25 ml od 25 do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, od 200 ml do 600 ml skalowany co 

100 ml. System wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zintegrowany hydrofobowy filtr antybakteryjny, specjalny 

uniwersalny łącznik do drenów 8-18 CH, dren o dł. 100 cm, podwójny system podwieszania, dren o dł. Min. 100 cm. System 

sterylny, pakowany pojedynczo.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

95. Pakiet 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych do zamkniętego systemu do 

niskociśnieniowego drenażu ran, z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym, o pojemności 600 ml, ze skalą co 25 ml od 25 

do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, od 200 ml do 600 ml skalowany co 100 ml, z czytelną instrukcją obsługi i dokładną 

skalą wydrukowaną fabrycznie na każdym worku. Worek wykonany z PCV, sterylny, pakowany pojedynczo. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

96. Pakiet 6,poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z mieszaniny silikonu i lateksu o dł. 

Ramion 16 cm i 70 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

97. Pakiet 6, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Pezzera w rozm. 28-34 Ch. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

98. Pakiet 6, poz. 4 Czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

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

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

100. Pakiet 6, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym 

białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

101. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym 

białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą w uchwytem CH 22. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

102. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym 

białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą z uchwytem 22CH z kontrolą siły ssania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 



103. Pakiet 7, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki intubacyjne mają posiadać znacznik intubacji w postaci 

czarnego końca rurki, w celu łatwej wizualizacji podczas intubacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

104. Pakiet 7, poz. 2 Czy rurka intubacyjna ma posiadać czarny gruby znacznik intubacji, wokół całego obwodu rurki, w celu 

łatwej wizualizacji podczas intubacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

105. Pakiet 7, poz. 5 Czy filtr ma posiadać celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci oraz wagę max. 31 g oraz przestrzeń 

martwą max. 35 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

106. Pakiet 7, poz. 5 Czy filtry mają posiadać fabrycznie z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i 

maksymalną objętości oddechowej Vt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

107. Pakiet 7, poz. 6 Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się silikonowy port do odsysania położony 

między dwiema  celulozowymi membranami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

108. Pakiet 7, poz. 8, 9 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. Pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę 

potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

109. Pakiet 7, poz. 10 Czy rurka tracheostomijna ma posiadać płynny nieskokowy przesuw ramki (uchwytu)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

110. Pakiet 11, poz. 3 Czy cewnik Foley’a 100% silikon ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego 

wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną przezroczystość cewnika oraz  

wyposażony w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną cieczą (gliceryną) dającą gwarancję, iż balon w wyżej 

wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

111. Pakiet 11, poz. 10 Czy ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta zamawiający oczekuje by system 

zamknięty do godzinowej diurezy posiadał zastawkę w  schodkowym łączniku do podłączania cewnika foley – co 

uniemożliwia reflux moczu z drenu do pęcherza? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

112. Pakiet 15, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. a 90 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

113. Pakiet 15, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych  z wyraźnym oznaczeniem 

rozmiaru na ściankach opakowania bez oznakowania kolorystycznego.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

114. Pakiet 15, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych w rozmiarach S,M,L,XL, gdzie rozmiar 

XL jest pakowany w op. A 90 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

115. Pakiet 15, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, materiału o 

właściwościach podobnych do lateksu, bez zawartości lateksu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

116. Pakiet 15, poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. a 90 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

117. Pakiet 15, poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych  z wyraźnym oznaczeniem 

rozmiaru na ściankach opakowania bez oznakowania kolorystycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

118. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 5-7 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

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

mikrobiologicznie czystego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

120. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 31 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. 

121. 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 wyłączy. 

122. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 32 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. 

123. 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 wyłączy. 



124. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

125. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

126. 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

127. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 i 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya z lateksową 

zastawką spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

128. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 10 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

129. 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 wyłączy. 

130. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 14 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego 

pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy. 

131. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 1): 

pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o obwodzie pasa 73-122cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 2/M. 

132. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 2): 

pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie pasa 92-144cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 3/L. 

133. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 3): złożenie 

oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 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 wymaga rozmiaru 4/XL. 

134. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV): przedłożenie kart 

produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych 

ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta 

produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis 

mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

135. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 1): 

pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2400ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

136. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycje: 2,3): 

pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2700ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

137. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek o kształcie 

anatomicznym nie posiadający minimum jednego ściągacza producenta Abena. Kształt anatomiczny pieluchy zapewnia 

komfort dla pacjenta jak i zabezpiecza przed przeciekaniem płynów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

138. Dotyczy SIWZ Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego 

przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy 

do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które 

umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez 

producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu 

oraz przechowywania sprzętu medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający będzie kontrolował transport asortymentu na bieżąco. 



139. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVI, poz. nr 1:  15 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 

45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max. 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m
2
, wytrzymałość na 

rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 

podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, kolor biały ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

140. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVI, poz. nr 2: 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania 

moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 

45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max. 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m
2
, wytrzymałość na 

rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, 

podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, kolor biały ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Sporządził:  

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             
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                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                                 Jerzy Kułakowski            


