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           Ostrów Mazowiecka, dnia 07.01.2021 r. 

 

SPZZOZ.XII.381.26-2/2020                       

 

Do wszystkich, którzy ubiegają się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

                    nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 214 000 euro na dostawy wyrobów  

                    medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

                   w Ostrowi  Mazowieckiej. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,  

ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz.U.2019.1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania do SIWZ wyjaśnia: 

 

 

1. Pakiet nr 32 poz. 11: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 

12, 11, 10P o szerokości 107 mm, szerokość kratki 100 mm, kratka czerwona.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

2. Pakiet nr 32 poz. 13: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do drukarki Spacelabs 

MOD90485 bez nadruku w rolce o rozmiarze 50 mm x 30 m. W opisie przedmiotu zamówienia 

znalazł się błędny zapis, że papier ten jest w składance, natomiast rozmiar papieru wskazuje na 

papier w rolce.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

3. Pakiet nr 33 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do badań EKG 

prostokątnych o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

  

4. Pakiet nr 33 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do badań EKG 

kwadratowych o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 x 36 

mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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5. Pakiet nr 33 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do badań EKG okrągłych z 

języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 42 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z 

opisem przedmiotu zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

6. Pakiet nr 33 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do badań EKG okrągłych z 

języczkiem ułatwiającym aplikację, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

7. Pakiet nr 33 poz. 4: „Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do badań EKG 

niewidocznych w promieniach RTG okrągłych z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 

45 x 42 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

8. Projekt umowy – par. 4 ust. 3: „Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu 

reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment 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 jest trudne do wykonania. W razie 

pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 

bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

9. Projekt umowy – par. 5 ust. 1: „Prosimy o zmianę terminu płatności na …. dni od daty wystawienia 

prawidłowej faktury VAT.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

 

10. Dotyczy pakietu nr 34: „Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 rękaw o szerokości 5,5 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

11. „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 mógłby doprecyzować, czy w pozycji 1 oczekuje, aby prowadnice 

posiadały możliwość ukształtowania (metalowy rdzeń prowadnicy) przed użyciem.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczam takie rozwiązanie. 
 

12. „Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii 

metodą Griggsa (producenta Smiths Medical) oparty na użyciu peana wielorazowego użytku - 

zawierający: pean wielorazowego użytku; skalpel; kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji 

tchawicy; prowadnicę Seldingera; rozszerzadło; rurkę tracheostomijną z mankietem 

niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę 

Seldingera. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany na jednej, sztywnej tacy 

umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 7,0; 8,0; 9,0 

mm” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

13. „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści zestaw uzupełniający do przezskórnej 

tracheotomii metodą Griggsa (producenta Smiths Medical) oparty na użyciu peana wielorazowego 

użytku (który nie jest elementem opisanego zestawu)  zawierający: skalpel;  kaniulę z igłą  

i strzykawką do identyfikacji tchawicy; prowadnicę Seldingera; rozszerzadło; rurkę 

tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się 

mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany 

na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary do wyboru przez 

Zamawiającego: 7,0; 8,0; 9,0 mm.” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 
 

14. „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 2 dopuści zestaw uzupełniający do przezskórnej 

tracheotomii metodą Griggsa (producenta Smiths Medical) oparty na użyciu peana wielorazowego 

użytku (który nie jest elementem opisanego zestawu)  zawierający: skalpel;  kaniulę z igłą i 

strzykawką do identyfikacji tchawicy; prowadnicę Seldingera; rozszerzadło; rurkę tracheostomijną 

z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na 

prowadnicę Seldingera. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany na jednej, sztywnej 

tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 7,0; 

8,0; 9,0 mm.”? 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

15. „Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycjach 1 i 2 wymaga, aby zestaw zawierał rurkę 

tracheostomijną.” 

 

 

Odpowiedź –Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

16. „Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycjach 1 i 2 wymaga, aby zestaw zawierał rurkę 

tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

17. „Czy Zamawiający w Pakiecie 18 w pozycjach 1 i 2 (w związku ze zmianą w produkcie 

wprowadzoną przez producenta) dopuści zestaw do drenażu opłucnej wyskalowany do objętości 

2000 ml (komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml); z jednym drenem łączącym (dla pozycji 1) 

oraz z dwoma niezależnymi drenami łączącymi (dla pozycji 2) bezlateksowymi, zabezpieczonymi 

przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu), z możliwością odłączenia; zestaw sterylny, 

zapakowany podwójnie (kartonowa osłonka i zewnętrznie folia); zestaw spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.  
 

18. „Czy Zamawiający w Pakiecie 18 w pozycjach 1 i 2 mógłby doprecyzować, czy port do pobierania 

próbek drenowanej treści będzie portem bezigłowym.” 

 

Odpowiedź – Zamakający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

19. Pakiet 41, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk  

o wymiarach: 80 x 50 x 35 mm ?” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

20. Pakiet 41, pozycja 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem 

jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału,  

a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla 

naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

21. Dotyczy SIWZ: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku 

przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy 

kapitałowej?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

22. Pakiet 25, Poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie czujników  z kalibracją cyfrową, rozumianą jako 

dokładność pomiaru  ±2% w zakresie 70%-100% SpO2.”  

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

23. Pakiet 25, Poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych oraz prosimy  

o dopuszczenie wagi <3kg i >30 kg.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

24. Pakiet 61, punkt 1: „Czy zamawiający dopuści: Elektrodę neutralną jednorazowego użytku, 

dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm
2
, 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. , reszta parametrów bez zmian.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

25. Pakiet Nr 61, punkt 2: „Czy zamawiający dopuści: Elektroda neutralna jednorazowego użytku, 

dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm
2
, wymiary 110x76mm; podłoże wykonane  

z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej  

w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg 

/opakowanie 100 szt., reszta parametrów bez zmian.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

26. Pakiet 90: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z włókniny 

typu SMS o gramaturze min. 40 g/m kw., dostępnych w kolorze niebieskim?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

 

27. „Pakiet 110: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych  

z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m kw., dostępnych w kolorze niebieskim” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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28. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy: „Cechą układu oddechowego 

wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona 

przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na 

bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w 

szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany 

układ posiadał ochronę opartą na działaniu jonów srebra?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

29. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy: „Dodatkowo prosimy  

o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby nieodgrzewany odcinek do inkubatora posiadał 

długość 30 cm, a także czy wymagane jest aby dren do pomiaru ciśnienia wynosił 2,1m?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

30. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy: Prosimy również  

o ustosunkowanie się czy Zamawiający wymaga aby długość podgrzewanego odcinka 

wdechowego wynosiła 1,2 m? Długość podgrzewanego odcinka wdechowego, a w szczególności 

rodzaj i długość umieszczonej w nim grzałki, przekładają się bezpośrednio na takie parametry jak 

wydajność ogrzewania gazów oddechowych oraz powstawanie i gromadzenie kondensatu  

w obwodzie oddechowym. Proponowany przez nas układ oddechowy o dł. 1,2m z grzałką daje 

doskonałe rezultaty w tym zakresie, gdyż nie powoduje skraplania lub powstające skraplanie jest 

minimalne i nie zakłóca 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

31. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy: W związku z tym, iż w poz. 13 

Zamawiający wymaga zaoferowania czepca, to układ z generatorem powinien być przystosowany 

do umocowania na czepca. Dzięki temu połączeniu możliwe jest sterowanie szczelnością poprzez 

tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa oraz powikłań terapii, co 

dodatkowo skutkuje obniżeniem kosztów leczenia dzięki uzyskaniu takiej stabilności połączeń, 

która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii. W związku z powyższym prosimy  

o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zestawu generatora w składzie: 

• generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z 

jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają 

montaż generatora do czapeczki, 

• kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery 

T, z rzepem mocującym, 

• końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), 

• miarka  

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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32. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 2 Komora nawilżacza: „Czy Zamawiający wymaga aby komora 

nawilżacza posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą 

nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

33. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 2 Komora nawilżacza: „Czy Zamawiający wymaga aby komora 

posiadała informację o dacie ważności i numerze serii na opakowaniu jednostkowym?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

34. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 3 Jednorazowy łącznik: „Czy Zamawiający wymaga łącznika o dł. 

10 cm?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

35. Dotyczy: pakiet nr 75, Poz. 4 Jednorazowy układ oddechowy: „Czy Zamawiający wymaga aby 

oferowany układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów 

srebra i był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 dni?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

36. Pakiet 75: „Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała dren zasilający w wodę o 

dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie 

oddechowym?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

37. „Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała informację o dacie ważności i numerze serii na 

opakowaniu jednostkowym?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

38. Pakiet Nr 75, Poz. 5, 8, 10 Układ do resuscytacji: „Czy Zamawiający wymaga układu o dł. 1,5 m 

z zatyczką uszczelniającą?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

39. Pakiet Nr 75, Poz. 9, 11, 12: „Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadani, gdyż jest to asortyment 

nie związany z akcesoriami do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Infant Flow” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

40. Pakiet nr 100, Poz. 1 i 2 Rury jednorazowego użytku: „Cechą układu oddechowego wpływającą 

na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona 

przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający wymaga aby 

oferowany układ posiadał ochronę opartą na działaniu jonów srebra?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

41. Pakiet nr 100, Poz. 3 Zbiornik ssaka: „Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 
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42. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 1: “Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 7,5 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

43. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 1: “Czy Zamawiający dopuści identyfikację rodzaju fartucha poprzez 

wyraźny opis słowny oraz grafikę na opakowaniu fartucha zamiast kolorowej lamówki? 

Oznakowanie opakowania umożliwia wybór właściwego rodzaju fartucha jeszcze przed jego 

otwarciem i rozłożeniem.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

44. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o współczynniku 

pylenia 2,6 Log10 oraz wytrzymałości na wypychanie na mokro 124 kPa?” 

 

Odpowiedź  - Według SIWZ. 

 

45. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze min. 

40 g/m2?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

46. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch z rzepem po 2 stronach 

fartucha?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

47. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „ Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 7,5 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

48. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści identyfikację rodzaju fartucha poprzez 

wyraźny opis słowny oraz grafikę na opakowaniu fartucha zamiast kolorowej lamówki? 

Oznakowanie opakowania umożliwia wybór właściwego rodzaju fartucha jeszcze przed jego 

otwarciem i rozłożeniem.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

49.  Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o współczynniku” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

50. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem 

min. 38 g/m2?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

51. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze min. 

40 g/m2?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
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52. Dotyczy pakietu nr 89 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch z rzepem po 2 stronach 

fartucha?” 

 

Odpowiedź - Według SIWZ. 
 

53. Dotyczy pakietu nr 109 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 43 

g/m2?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

54. Dotyczy pakietu nr 109 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długościach: M – 120 cm, L 

– 130 cm, XXL – 152 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

55. Dotyczy pakietu nr 109 lp. 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wytrzymałości 

na rozrywanie na mokro 124 kPa, na sucho 160 kPa?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

56. Dotyczy pakietu nr 109 lp. 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 43 

g/m2?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

57. „Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długościach: M – 120 cm, L – 130 cm, XXL – 152 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

58. Pakiet nr 67,poz.1,2,3,4,6: „Prosimy o dopuszczenie  równoważnego systemu do odsysania, o 

następujących cechach: 

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 

podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, jest uniwersalny(także do zabiegów 

ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; 

wymiana wkładów wymaga odłączenia drenu próżni jedynie z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła 

ssania. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem 

jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego 

demontażu, zatyczkę na port pacjenta, szeroki zamykany port do pobierania próbek lub wsypywania  

środka żelującego. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane  

z polietylenu bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1L,2L,3L,okrągłe.  

- kanistry (pojemniki) kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa, ze skalą 

pomiarową z dwóch stron, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji  

w temp.121st.C, wyposażone  w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się 

prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy 

jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi  

zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną 

technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 

22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o właściwościach 

antybakteryjnych) wielorazowego użytku  w przypadku wybrania naszej oferty.” 
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Odpowiedź – Według SIWZ. 

59. Pakiet nr 67, poz.1,2,3,4: „Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była 

umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  

pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności)  

i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez 

wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana 

data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga takiego rozwiązania. 

   

60. Pakiet nr 67, poz.4: „Prosimy o dopuszczenie dren śr.wew.5,6mm/3000mm.” 

 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

61. Pakiet nr 67, poz.5: „Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania, gdzie zawór 

odcinający jest na drenie.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian. 
 

62. Pakiet nr 67, poz.7,8: „Prosimy o dopuszczenie drenu o  śr.wew.5,6mm/210cm.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
 

63. Pakiet nr 67, poz.9: „Prosimy o dopuszczenie dren śr.wew.5,6mm/3000mm.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
 

64. Pakiet nr 67, poz.10: „Prosimy o dopuszczenie pojemnika  do cewników, z zaczepem, wielokrotnego 

użytku, dł.38,5cm, zwężający się, bez odkręcanego spodu” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

65. Dotyczy pakietu nr 109 lp. 1 i 2: “Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny 

SSMMS” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

66. Pakiet nr 29, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm przy 

pozostałych parametrach bez zmian?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

67. Pakiet nr 29, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy z jednym złączem do 

bronchoskopii i jednym do odsysania?” 

 



10 

 

Odpowiedź - Nie dopuszczamy. 

 

68. Pakiet nr 29, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu o niewielkiej 

zawartości ftalanów?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

69. Pakiet nr 29, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu o długości około 

11 cm o niewielkiej zawartości ftalanów?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

70. Pakiet nr 29, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu o niewielkiej 

zawartości ftalanów?” 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

 

71. Pakiet nr 29, pozycja 7: „Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu o niewielkiej 

zawartości ftalanów?” 

 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

 

72. Pakiet nr 29, pozycja 8: „Czy Zamawiający dopuści podwójny port z uszczelnieniem 4,0 mm oraz 

9,0 mm?” 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

 

73. Pakiet nr 29, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści maskę do wysokiej koncentracji tlenu o 

niewielkiej zawartości ftalanów?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.  

 

74. Pakiet nr 29, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści maskę do wysokiej koncentracji tlenu o 

niewielkiej zawartości ftalanów?” 

Odpowiedź - Nie dopuszczamy. 
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75. Pakiet nr 40, pozycja 27 „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z funkcją "Twist & 

lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu przy pozostałych parametrach 

bez zmian?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

76. Pakiet nr 62, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy, który w swoim 

składzie posiada dimetikon, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund 

przy 700 W, a pozostałe parametry pozostają zgodnie z SIWZ?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

77. Pakiet nr 62, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej 

zawierający płyn do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny lub 1,5% roztworem 

nadtlenku wodoru przy pozostałych parametrach bez zmian?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

78. Pakiet nr 62, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej 

nie posiadający w swoim składzie plastikowej zawieszki, opakowanie nr 1 i 4 ze szczoteczką z 

gładką gąbką i dwoma otworami odsysającymi, natomiast opakowanie nr 2, 3, 5 i 6 zawierające 

gąbkę nasączoną nadtlenkiem wodoru bądź roztworem z chlorheksydyną?” 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

79. Pakiet nr 62, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze około 20 cm x 20 

cm pakowane po 25 sztuk w opakowaniu?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

80. Pakiet nr 62, pozycja 10: „Czy Zamawiający odstąpi od parametru „potwierdzona badaniami 

klinicznymi”? 

Odpowiedź – Według SIWZ.  

 

81. Pakiet nr 62, pozycja 14: „Czy Zamawiający dopuści myjki zawierające w swoim składzie 

dimetikon, bez warstwy termoizolacyjnej, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 

20 sekund przy 700W, opakowanie jednostkowe zawierające 12 myjek?” 
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Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

82. Pakiet nr 62, pozycja 3, 4, 5, 10, 14: „Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3, 4, 5, 10, 14 z Pakietu 

62 jako produkty do mycia i pielęgnacji pacjenta i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to 

złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie 

przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy.  

 

83. Pakiet nr 63, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę  

o parametrach: 

- Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry,  

- nasączone środkami myjącymi, 

- zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami 

ochronnymi skóry,  

- stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta,  

- możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce,  

- nie wymagają użycia dodatkowej wody,  

- testowane dermatologicznie,  

- opakowanie a’12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania, 

- rozmiar 20x20 cm” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

84. Pakiet nr 63, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjki o 

parametrach: 

- duże, miękkie i grube myjki w formie rękawicy, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry,  

- nasączone środkami myjącymi i nawilżającymi,  

- zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami 

ochronnymi skóry, 

- stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia całego ciała pacjenta,  

- możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce,  

- nie wymagają użycia dodatkowej wody,  

- testowane dermatologicznie,  

- przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry,  

- opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania,  

- opakowanie zawiera 8 lub 10 myjek” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

85. Pakiet nr 97, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny cewnik do 

odsysania o parametrach: 

• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia 

rurki i respiratora  
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• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm 

zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  

• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  

• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która 

izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz 

infekcji krzyżowej  

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do 

zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu  

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany 

rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”  

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  

• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności 

rozmontowania całości systemu  

• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką 

intubacyjną bez uszkodzenia elementów  

• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez 

ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację 

podczas przepłukiwania  

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki 

głębokości skalowane co 1 cm  

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły 

ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe 

elementy systemu z rękawem ochronnym  

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku 

angielskim  

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z 

opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  

• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  

• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 

• rozmiary: 

Rozmiar  Długość cewnika  Przeznaczenie  

10Fr 3,3mm  600mm  intubacja  

12Fr 4,0mm  600mm  intubacja  

14Fr 4,7mm  600mm  intubacja  

16Fr 5,3mm  600mm  intubacja  

10Fr 3,3mm  300mm  tracheostomia  

12Fr 4,0mm  300mm  tracheostomia  

14Fr 4,7mm  300mm  tracheostomia  

16Fr 5,3mm  300mm  tracheostomia  

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
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86. Pakiet nr 97, pozycja 7: „Czy Zamawiający odstąpi od parametru „antypoślizgowe rowkowanie w 

kolorze mankietu”, a w zamian dopuści konstrukcję profilowaną, która umożliwia pewny chwyt 

maski przy jej użytkowaniu?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.   

87. Pytanie do pakietu 45 pozycja 11: „Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycji 11 oczekuje zestawu 

do podaży diety przez pompę Infinity zgodnego z wymienionym w instrukcji obsługi pompy 

Flocare Infinity ? Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Pozostały zapis zgodny  

z SIWZ.” 

Odpowiedź – Tak. 

88. Pakiet 45 pozycja 12: „Czy Zamawiający w Pakiecie 45 pozycja 12 ma na myśli konektor do 

połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock ?” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

89. Dotyczy Zadania 11: „Czy Zamawiający wymaga aby: 

1. taśma była cięta laserowo  i wykonana z polipropylenu o dużej porowatości (min. 1300µm)  

w plastikowej osłonce o szerokości 1,1 cm, długości 12-13cm z pętlą wspomagającą symetryczne 

ustawienia siatki. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce połączona jest na stałe poprzez 

polipropylenowe nici z plastikowymi osłonkami na prowadnice helikalne;  

2. zawierała dwie jednorazowe helikalne prowadnice ze stali nierdzewnej lewa i prawa profilowane 

do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out” zaopatrzona w stalową prowadnicę 

skrzydełkową służącą do prawidłowego przeprowadzenia helikalnych prowadnic ze wskaźnikiem 

głębokości położenia w tkance.” 

 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

90. Dotyczy zapisów SIWZ: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany 

oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

91. „Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 

eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz 

sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  

i normami.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

92. Dotyczy zadania nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja 

o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje 

pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.” 
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Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 

93. Dotyczy zadania nr 34: „Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający 

wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje  

o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

94. Dotyczy zadania nr 34: „Czy Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone 

były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) 

rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z 

dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz 

instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do 

oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki 

notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na 

opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

95. Dotyczy zadania nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy 

zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

96. Dotyczy zadania nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona 

etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują 

się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem 

LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie 

reklamacji produktu.” 

 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

97. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 2: „Czy Zamawiający dopuści do oceny test zmieniający kolor  

z fioletowego na czarny?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

98. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 2: „Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był 

samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio 

do dokumentacji)?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

99. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 2: „Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający 

wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

100. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 4: „Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli 

dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację 

(możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?” 
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Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

101. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 4: „Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji 

wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na 

etykiecie były w języku polskim?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 

102. Dotyczy pakietu nr 37, pozycji nr 8: „Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki 

chemiczne umieszczone na teście chemicznym do sterylizacji plazmowej przebarwiały się  

w identyczny sposób jak wskaźniki do sterylizacji plazmowej umieszczone na teście biologicznym 

np. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy 

sposób identyfikacji wyników.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

103. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 2: „Prosimy  

o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ, przebarwiających się z koloru żółtego na granatowy.” 

Odpowiedź – Tak dopuszczamy. 
 

104. Pytanie 2 – do formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 

2: „Ponieważ norma EN ISO 11140-1 określa testy Bowie-Dicka oraz testy typu 6 jako wskaźniki 

najważniejsze dla całego procesu i o najwyżej postawionych wymaganiach pod kątem tolerancji 

odbarwienia od parametrów krytycznych sterylizacji, czy Zamawiający wymaga by zgodność z 

ww. normą poświadczona była certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej, na której 

znajduje się kod oraz nazwa producenta?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

105. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 4: „Prosimy  

o podanie informacji dotyczących czasu i temperatury, na jakie ma reagować test”. 

 

Odpowiedź – Zamawiający opisał te wymogi pod Pakietem: „poz. 4 wskaźniki o parametrze 

93ºC/10min 

 

106. Pytanie – do formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 

4: „Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-

EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1
o
C)? oznaczenie normy 

oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

107. Pytanie – do formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 

5: „Czy zamawiający wymaga testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie 

plastikowego arkusza z naniesioną warstwowo z dwóch stron substancją testową?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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108. Formularza asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 5: „Czy 

Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób 

warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się 

na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

109. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 5: „Czy 

Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa była zgodna z odpowiednią normą, tj. ISO/TS 

15883-5?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

110. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 5: „Czy 

Zamawiający wymaga uchwytu w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji 

wskaźnikowej?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

111. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 37, poz. 5: „Czy 

Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę 

skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

112. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 98, poz. 1: „Czy 

Zamawiający dopuści zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową 

do kontroli procesu sterylizacji parowej, nieposiadające polimeru, z oddzielnym okienkiem 

do potwierdzenia prawidłowego wyniku, posiadające potwierdzenie producenta o zgodności  

z normą EN ISO 11140-1:2005?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

113. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 98, poz. 2,3:  „Prosimy  

o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, 

kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. 

Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy 

medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji 

toksycznych samoprzylepnego wskaźnika  dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min, test 

pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

114. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 – Pakiet 99: „Czy Zamawiający 

dopuści test wykrywania pozostałości białkowych w opakowaniach po 25 szt., z odpowiednim 

przeliczeniem ilości?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

115. Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 – Pakiet 99: „Jednym  

z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. 
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Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na 

rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg, wynik już po 10 sekundach?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych testów. 

 

116. „Czy Zamawiający w pak 18 poz 1,2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na 

złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta 1) z jednym oraz 2)  

z dwoma drenami, zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac, posiadający 

komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 

do 2500 co 5 ml wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą 

regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H2O za 

pomocą  mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie 

pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed 

wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem 

wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki 

zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory 

manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie  

i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory 

zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik 

poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy 

odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem 

przeciwzakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący 

bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami  

z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; 

sterylny pakowany w folię i w podwójny papier?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

117. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści wymiennik o masie 9.5g? 

Różnica 0.5g nie stanowi jakiejkolwiek przesłanki klinicznej, by nie opuścić takiego rozwiązania.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

 

118. Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 1, 2: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy  

z koreczkiem tylu luer?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeśli będzie to szczelne połączenie. 

 

119. Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 2: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy  

z dodatkowym, rozciągalnym ramieniem o długości 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań 

SIWZ?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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120. Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy  

z dodatkowym, rozciągalnym ramieniem o długości 180 cm, łącznikiem Y bez portów, przy 

spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

  

121. Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 4-7, 9-10: „Czy Zamawiający dopuści wyroby ze śladową 

ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju normami?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

122. Dotyczy Pakietu 82: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 1: Worek ileo ESTEEM, rozmiar 

do wycinania 20-70 mm, przezroczysty o numerze katatalogowym 416718 lub beżowy o numerze 

katatalogowym 416719?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

123. Dotyczy Pakietu 82: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 2: Worek kolo ESTEEM, rozmiar 

do wycinania 20-70 mm, przezroczysty o numerze katalogowym 416700 lub beżowy o numerze 

katalogowym 416701?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

124. „Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 4” 

Odpowiedź – Nie. 

124. Czy Zamawiający zmieni § 7 ust. 2 projektu umowy na: 

„2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

2.1w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy 

przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia); 

1.1.w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii Wyrobów medycznych niedostarczonych w 

ustalonym terminie, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jednocześnie Zamawiającemu 

przysługuje prawo zakupu zastępczego i obciążenia Wykonawcy Różnicą na warunkach i w trybie 

określonym w § 3 ust. 3 powyżej, który stosuje się odpowiednio; 

1.2.w wysokości 0,5% wartości brutto umowy w przypadku każdego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień § 9 ust. 1, 4, 5 lub 6 poniżej.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

125. Pakiet 36, poz. 6-7: “Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego 

pakietu co umożliwi większej ilości firm na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 
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126. „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11: 

 

 10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, 

polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 

cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m
2
, 

wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, 

wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić 

wzmacniająca) 

oraz 
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji ww. taśm metodą załonową (TVT)? 

Uzasadnienie 

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie 

konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty” 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

127. Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu u kobiet o następującej charakterystyce: 

 

- taśma uniwersalna do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i 

nadłonowego; 

- taśma jednorazowa, całkowicie niewchłanialna sterylna, w osłonce politetylenowej, wykonana z 

polipropylenu monofilamentowego; 

- długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,62 mm, gramatura 95 

g/m2; 

- końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

128. Punkt VIII SIWZ – WADIUM: „Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez 

Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 

czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej 

Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, 

uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku 

zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów 

uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień 

publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić 

koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą 

towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej 

wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych 

wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania 

fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach 

postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach 

postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie 

jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem 

postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia 

zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter  
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i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie 

wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

129. Pakiet nr 1, pozycje 42-52: „Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a, których zastawka 

umożliwia napełnienie balonu wyłącznie strzykawką luer?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

130. Pakiet nr 4, pozycje 1 – 7: „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% 

silikonu medycznego o długości ramion 45cm x 18cm (9cm + 9cm)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

131. Pakiet nr 4, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra dostępne w rozmiarach 

CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

132. Pakiet nr 5, pozycja 1: „Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w jednej pozycji 

rozmiaru 16 i 18?” 

 

Odpowiedź – Tak, rozmiar do wyboru Zamawiającego. 

 

133. Pakiet nr 5, pozycja 1: „Czy Zamawiający oczekuje wyceny dwóch pozycji: 

- NR 18 – 5 szt 

- NR 16 – 1 szt?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania w sumie 5 szt. Sondy Sengstakena, w rozmiarze 

nr 16 i nr 18. 
 

134. Pakiet nr 15, pozycja 1-8: „Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami RTG?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

135. Pakiet nr 15, pozycja 1-8: „Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul a’100 sztuk  

z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowania?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

136. Pakiet nr 15, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści różową kaniulę o długości 32mm?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

137. Pakiet nr 15, pozycja 9: „Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie pasywne wykonane z 

plastiku, dodatkowo wzmocnione stalowym elementem w rozmiarach 14G – 17G?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

138. Pakiet nr 15, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a’100 

sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 250?” 
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Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza tej wielkości opakowania zbiorcze. 

 

139. Pakiet nr 15, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a’250 

sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 240?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tej wielkości opakowania zbiorczego. 

 

140. Pakiet nr 15, pozycje 1-15: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od 

wymogu aby kaniule i mandryn pochodziły od jednego producenta.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

141. Pakiet nr 15, pozycje 12,13,14,15: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty 

większej liczbie wykonawców.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

142. Pakiet nr 20, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o długości 60mm (55mm część 

przezroczysta), w całości pozbawiony ftalanów, z igłą biorczą igła dwudrożną z dwustronnym 

podcięciem, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy 
 

143. Pakiet nr 20, pozycja 2: „Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową 

wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w 

całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co 

stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

144. Pakiet nr 20, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 

1500mm?” 

 

Odpowiedź –Nie dopuszczamy. 

 

145. Pakiet nr 20, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp bursztynowy, 

będący produktem równoważnym do czarnego. Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż dren 

bursztynowy umożliwia obserwację przepływu wykorzystywanego leku jak i również umożliwia 

szybką obserwację i wychwycenie jego ewentualnej krystalizacji?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

146. Pakiet nr 20, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o 

długości 150 cm?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

147. Pakiet nr 20, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o 

długości 150 cm?” 
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Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

 

148. Pakiet nr 24, pozycje 20, 22, 23, 28-39: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 

wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej 

liczbie wykonawców?” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

149. Pakiet nr 24, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 23G x 

3,5” (0,6 x 90mm)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

150. Pakiet nr 24, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 

3,5” (0,8 x 90mm)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

151. Pakiet nr 24, pozycja 12: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 

3,5” (0,8 x 90mm) lub 22G x 4,75” (0,7 x 120mm)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

152. Pakiet nr 24, pozycja 13: „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z igłą 

0,45 x 13mm ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

153. Pakiet 24, pozycje 14-17: „Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe  

o przedłużonej skali uwzględniającej 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

154. Pakiet 24, pozycja 17: „Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o poj. 20 ml, 

pakowane a’50 sztuk w opakowaniu oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych 

opakowań do 1 400?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

155. Pakiet nr 24, pozycje 24 – 25: „Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne 

pakowane a’50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

156. Pakiet 24, pozycja 26: „Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania i rozpuszczania 

leków ze szlifem ołówkowym, w rozmiarze 1,2x30mm, bez filtra i dodatkowego zabezpieczenia 

przed przypadkowym zakłuciem?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 
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157. Pakiet nr 31, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarach 116cm x 76cm  

o pojemności ok 1l?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

158. Pakiet nr 31, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą 

wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); 

dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , 

umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 

68cmx30cm), kolor biały?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 
 

159. Pakiet nr 31, pozycja 2: „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby mata 

posiadała możliwość przytwierdzenia do podłogi.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

160. Pakiet nr 31, pozycja 2: „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby produkt 

spełniał normę PN EN 13795?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

161. Pakiet nr 32, pozycja 2: „Czy Zamawiający ma na myśli papier w rozmiarze 112mm x 

100mm x 300 kartek ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

162. Pakiet nr 32, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll M. Series 

w bloczku o wymiarach 90mm x 90mm x 200 kartek ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

163. Pakiet nr 32, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LIFEPAK 

12, 11, 10P w rolce o szerokości 106mm (szer. kratki 100mm) lub w rolce o szerokości 108mm 

(szer. kratki 100mm) ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

164. Pakiet nr 32, pozycja 13: „Czy Zamawiający dopuści papier drukarki Spacelabs 90485  

w bloku o wymiarach 50mm x 120mm x 250 kartek?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

165. Pakiet nr 38, pozycja 1b: „Czy Zamawiający dopuści worki z zastawką antyrefluksyjną?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

166. Pakiet nr 38, pozycja 2b: „Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu na 

7 dni z drenem 120cm bez klamry, z podziałką od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 

2000ml?” 
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Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

167. Pakiet nr 38, pozycja 2c: „Czy Zamawiający dopuści worki dobowej zbiórki moczu  

w systemie zamkniętym do 14 dni o pojemności 2000ml, z drenem o dł. 120cm z klamrą, o 

wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

168. Pakiet nr 38, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy 

i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml 

umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 

1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 

500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz 

pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą 

zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do 

cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków 

mocujących?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

169. Pakiet nr 38, pozycja 4: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu 

co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

170. Pakiet nr 38, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w 

ampułkostrzykawce o pojemności 11 ml?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

171. Pakiet nr 38, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w 

ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

172. Pakiet nr 40, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za 

opakowanie a’90 sztuk, oraz ich wycenę z przeliczeniem zamawianej ilości  i zaokrągleniem „w 

górę” na 1112 opakowania?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Ilość opakowań proszę określić w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

173. Pakiet nr 40, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy prosty o 

średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 5/7mm lub 10/13mm lub 8/15mm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 5/7 mm. 

 

174. Pakiet nr 40, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy „Y” o średnicach 

zewnętrznych na końcówkach ok. 8/10mm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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175. Pakiet nr 40, pozycja 6 : „Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości do 30 opakowań?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

176. Pakiet nr 40, pozycja 7: „Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości do 1 opakowania?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

177. Pakiet nr 40, pozycja 8: „Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowiny za 

op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 40?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

178. Pakiet nr 40, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony 

cewnikiem z miękko wyoblonym zakończeniem i 1 dużym otworem bocznym?” 

 

Odpowiedź –Tak, dopuszczamy. 

 

179. Pakiet nr 40, pozycja 15: „Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane 

a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 80?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

180. Pakiet nr 40, pozycja 16: „Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane 

a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 10?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

181. Pakiet nr 40, pozycja 19: „Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę za op. 

a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” 

do 49?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Ilość opakowań proszę określić w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

182. Pakiet nr 40, pozycja 22: „Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 30G 

(0,30 x 8mm) i 29G (0,33 x 12mm) oraz wycenę za opakowanie a’100 szt.?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.  

 

183. Pakiet nr 40, pozycja 23: „Czy Zamawiający dopuści termometr z elastyczną końcówką?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

184. Pakiet nr 40, pozycja 27: „Czy Zamawiający dopuści worek  na wymiociny wykonany z 

wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. 

Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i 

od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości 

płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie 

koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko 
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zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie 

worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Nazwa wyrobu, nazwa 

producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku. 

Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Wyrób klasy I niesterylnej?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

185. Pakiet nr 40, pozycja 27: „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 

1000ml?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

186. Pakiet nr 40, pozycja 34: „Czy Zamawiający dopuści wycenę staz za op. a’25 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości do 120 opakowań?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

187. Pakiet nr 40, pozycja 37: „Czy Zamawiający ma na myśli szpatułki pakowane a’100 sztuk 

i wycenę 200 opakowań, czy wycenę 200 szpatułek?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli wycenę 200 sztuk sterylnych szpatułek. 

 

188. Pakiet nr 40, pozycja 49: „Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy ok. 19 mm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

189. Pakiet nr 40, pozycja 51: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ilości 

zamawianych strzykawek oraz o ich możliwość wyceny z odpowiednim przeliczeniem 

uwzględniającym wielkość opakowania a’100 sztuk?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli 2000 sztuk strzykawek, dopuszczamy zaoferowanie 

wielkości opakowania a 100 szt.  

 

190. Pakiet nr 41, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 48x79x34 mm, 

z włosiem o jednakowej długości?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

 

191. Pakiet nr 41, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do rąk o wymiarach 

90x43x25 mm?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

192. Pakiet nr 42, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 

częściową: 

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, 

dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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193. Pakiet nr 42, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt lampy  

o następujących parametrach: 

Wysokość samego uchwytu: 8 cm 

Wysokość całkowita: 8,5 cm 

Średnica otworu: 3 cm 

Średnica kołnierza: 13 cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

194. Pakiet nr 42, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną 

osłonkę na adaptery uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający 

przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne 

wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania 

adaptera.” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

 

195. Pakiet nr 42, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 

14x250cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

196. Pakiet nr 42, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 

16x300cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

197. Pakiet nr 43, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni 

klejącej 20x26cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

198. Pakiet nr 43, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni 

klejącej 40x36cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

199. Pakiet nr 43, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni 

klejącej 56x78cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

200. Pakiet nr 43, pozycja 1-3: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z 

poliuretanu?” 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 
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201. Pakiet nr 44, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 50cm x 50cm x 

80szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

202. Pakiet nr 44, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

203. Pakiet nr 44, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści rolkę z 50 podkładami,  

z przeliczeniem zamawiane ilości?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

204. Pakiet nr 44, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne na nosze 

wykonane z włókniny SMS 35g/m2?” 

 

Odpowiedź – Tak, jeśli będą nieprzemakalne. 

 

 

205. Pakiet nr 44, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści czepek bufiasty typu beret bez 

wstawki chłonącej pot?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

206. Pakiet nr 44, pozycja 6, 7: „Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z częścią 

przednią z możliwością wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie 

przed potem?” 

 

Odpowiedź – Dopuszczamy dla pozycji nr 7. 

 

 

207. Pakiet nr 44, pozycja 6, 7: „Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na 

troki?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

208. Pakiet nr 44, pozycja 6-7: „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 

handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

209. Pakiet nr 44, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne wiązane na troki?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

210. Pakiet nr 44, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 

handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?” 



30 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

211. Pakiet nr 44, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny 

SMS o gramaturze 35g/m2??” 

Odpowiedź – Tak, jeśli są nieprzemakalne. 

 

 

212. Pakiet nr 44, pozycja 14: „Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii  

w rozmiarze uniwersalnym?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

213. Pakiet nr 44, pozycja 16, 17: „Czy Zamawiający ma na myśli poszwę na kołdrę i poszwę 

na poduszkę?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

 

214. Pakiet nr 47, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w których 

blokada położenia łyżek odbywa się poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez 

konieczności wkręcania śruby)?” 

 

Odpowiedź – Takich właśnie wzierników Zamawiający wymaga. 

 

 

215. Pakiet nr 48, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do wymazów 

cytologicznych pakowane a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych 

opakowań do 30?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

216. Pakiet nr 63, pozycja 1, 2: „Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do 

mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 

22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. 

dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane  

w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowana 

instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie 

zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako 

produkt kosmetyczny?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

217. Pakiet nr 63, pozycja 1, 2: „Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do 

mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 

22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. 

dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania 

a'10 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , 

skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu, 
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niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt 

kosmetyczny.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

 

218. Pakiet nr 70, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane a’50 sztuk oraz ich 

wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 50?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

219. Pakiet nr 83, pozycja 1-3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające max AQL 

1,5?” 

 

Odpowiedź  - Tak, dopuszczamy. 

 

220. Pakiet nr 83, pozycja 1-3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice o gramaturze 4,6-5,5g?” 

 

  Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

221. Pakiet nr 83, pozycja 4-7: „Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących 

parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor 

niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 

0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz 

odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na 

min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. 

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz 

badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, 

BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 

szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

222. Pakiet nr 83, pozycja 8-13: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy 

w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do 

bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol 

kieliszka i widelca + raport badania wykonany przez jednostkę niezależną?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

223. Pakiet nr 83, pozycja 8-13: „Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności 

rękawic z normą EN388. dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy 

podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica 

medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające 

wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, 

które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą 

chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, 
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przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 

388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic 

medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które 

są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie 

takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie 

mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

224. Pakiet nr 86: „Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice pochodziły od jednego 

producenta.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

 

225. Pakiet nr 86, pozycja 1-6: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające zawartość 

protein max 89µg/g?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

 

226. Pakiet nr 86, pozycja 1-6: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające zawartość 

protein max 94µg/g?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

 

227.  Pakiet nr 86, pozycja 1-6: „Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie zawartości 

protein raport producenta wg EN455?” 

 

Odpowiedź  – Tak, dopuszczamy. 

 

228. Pakiet nr 87, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 

cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 

cm 

 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 

60x145cm) 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 

x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm)?” 

 

Odpowiedź –Według SIWZ. 

 

229. Pakiet nr 87, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane  

z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie 

krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane  

z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 
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g/m2, odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość 

na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność 

wzmocnienia min. 680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

230. Pakiet nr 87, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 

 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150 

cm x 190 cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

231. Pakiet nr 87, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego  

i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma 

podwójnymi organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze 

krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 

56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik 

pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

232. Pakiet nr 87, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o 

wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 

60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm (wzmocnienie 

60x140cm) 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 

x 190 cm (75x190cm)?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

233. Pakiet nr 87, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość 

na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność 

wzmocnienia min. 680% ?” 
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Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

234. Pakiet nr 87, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 

samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150 

cm x 190 cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

235. Pakiet nr 87, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, 

odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 

680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

236. Pakiet nr 87, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, 

wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150 

cm x 190 cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

237. Pakiet nr 87, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość 

na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność 

wzmocnienia min. 680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
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238. Pakiet nr 87, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o 

wymiarach 6 cm x 8 cm 

 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 

x 190 cm?” 

  

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

239. Pakiet nr 87, pozycja 6: „{Czy Zamawiający dopuści serwety wykonana z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość 

na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność 

wzmocnienia min. 680% ?” 

 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

 

240. Pakiet nr 87, pozycja 7: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o 

wymiarach 6 cm x 8 cm 

 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150 

cm x 190 cm?” 

 

 Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

 

241. Pakiet nr 87, pozycja 7: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonana z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość 

na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację 

płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność 

wzmocnienia min. 680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

242. Pakiet nr 87, pozycja 8: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o 

średnicy 3,5 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
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 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150 

cm x 190 cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

243. Pakiet nr 87, pozycja 8: „Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 

680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

244. Pakiet nr 87, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm, 

 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, 

 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, 

 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm, 

 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, 

 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 

30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w częsci 

krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.  

 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm 

+ osobno pakowane 

- kieszeń jednokomorowa 30x40cm 

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L 

- 2 x fartuch chirurgiczny standard XL?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

245. Pakiet nr 87, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z materiału 

dwuwarstwowego 60g/m2, o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 

180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. 

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 

3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

246. Pakiet nr 87, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 

x 190 cm?” 
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Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

247. Pakiet nr 87, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, 

odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 

rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów  

w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia 

min. 680% ?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

 

248. Pakiet nr 87, pozycja 11: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego 

pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

249. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

250. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 7,5cm? 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.  

 

251. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy 

rzep w rozmiarze: lewy rzep 3x13cm, prawy rzep 3x7cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

252. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści nadruk z przodu fartucha pozwalający 

na identyfikację rodzaju fartucha przed rozłożeniem?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

253. Pakiet nr 89, pozycja 1?: „Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie 

drobnoustrojów 4,16 IB?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

254. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie 

cieczy >20 cm H2O?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

255. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści czystość pod względem cząstek 

stałych IPM 3,04?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
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256. Pakiet nr 89, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na 

sucho 155,4 kpa i na mokro 154,8 kpa?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

257. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający wzmocnienie o gramaturze 40g/m2?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

258. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 7,5cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

259. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy 

rzep w rozmiarze: lewy rzep 3x13cm, prawy rzep 3x7cm?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

260. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści nadruk z przodu fartucha pozwalający 

na identyfikację rodzaju fartucha przed rozłożeniem?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

261. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie 

cieczy >10cm H2O (materiał podstawowy) i >100cm H2O w obszarze wzmocnionym?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

262. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na 

sucho 327,8 kpa i na mokro 326,4 kpa?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

263. Pakiet nr 89, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści czystość pod względem cząstek 

stałych IPM 2,66 w strefie krytycznej?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

264. Pakiet nr 90, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z 

włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

265. Pakiet nr 90, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny tylko w kolorze 

niebieskim?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

266. Pakiet nr 96, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarach 13x14cm, 

16x26cm oraz 21x38cm?” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

267. Pakiet nr 109, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy 
 

268. Pakiet nr 109, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuchy na następujących 

długościach: M – 124cm, L  - 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

269. Pakiet nr 109, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści odporność na rozerwanie na mokro 

154,8 kpa i na sucho 155,8kpa?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

270. Pakiet nr 109, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści odporność na penetrację płynów >20 

cm H2O?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

271. Pakiet nr 109, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w 

serwetkę włókninową?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

 

272. Pakiet nr 109, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu 

SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części 

przedniej i w rękawach o gramaturze 40g/m2?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

273. Pakiet nr 109, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuchy na następujących 

długościach: M – 124cm, L  - 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

274. Pakiet nr 109, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w 

serwetkę włókninową?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

275. Pakiet nr 110, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z 

włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

276. Pakiet nr 110, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą 

posiadającą 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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277. dotyczy Pakietu nr 89 poz. 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej 

opisanego fartucha chirurgicznego? Fartuchy jednorazowe, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-

3. wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw typu 

reglan zakończony elastycznym mankietem  100 % poliester. Szerokość mankietu 7 cm. Tylne 

części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzepy umożliwiającą zapięcie fartucha w 

dowolnym miejscu na plecach. Rozmiar i rodzaj fartucha nadrukowane w widocznej części 

umożliwiające identyfikację przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia 

zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności 

tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski. Odporność na 

przenikanie drobnoustrojów 2,9IB. Odporność na przenikanie cieczy 40 cm H2O. Pylenie 2,5 

Log10. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

278. dotyczy Pakietu nr 89 poz. 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej 

opisanego fartucha chirurgicznego? Fartuchy jednorazowe, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-

3. wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienia 50 

g/m2  zapinany na rzepy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, 

Nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha. Rękaw typu reglan zakończony 

elastycznym mankietem  100 % poliester. Szerokość mankietu 7 cm . Rozmiar i rodzaj fartucha 

nadrukowane w widocznej części umożliwiające identyfikację przed rozłożeniem. Troki łączone 

kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą 

zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na 

przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 40 cm H2O,na wzmocnieniach 100H2O, materiału 

wzmocnionego = 6 IB,  wytrzymałość na wypychanie na sucho 200kPa, na mokro 200kPa, Pylenie 

2,5Log10.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

279. dotyczy Pakietu nr 90: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego 

kompletu chirurgicznego. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). 

Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały 

komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu ‘’V’’. Materiał na całej powierzchni: 

włóknina SMS – 100% polipropylen o min. gramaturze 35 g/m2. Materiał ubrania bezwzględnie 

musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Kolor niebieski. Rozmiar S;M; L; XL; XXL” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

280. dotyczy Pakietu nr 109 poz. 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej 

opisanego fartucha chirurgicznego? Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , 

wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 

35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą 

na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z 

procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. 

Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M- dł. 125 cm, Rozmiar  L – dł. 135cm, 

Rozmiar XL- dł. 145 cm, Rozmiar XXL-155 cm.  Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, 

odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, odporność na penetrację płynów 40cm H2O Fartuchy 

pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy.” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

281. dotyczy Pakietu nr 109 poz. 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej 

opisanego fartucha chirurgicznego? Fartuch wzmacnianyJednorazowy fartuch chirurgiczny 

wzmocniony. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny 

polipropylenowej typu SMMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 35g/m2, posiadający 

dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 50g/m2. 

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. 

Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami 

postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy 

wykonane techniką ultradźwiękową. . Rozmiar M- dł. 126 cm, Rozmiar  L – dł. 137cm, Rozmiar 

XL- dł. 147 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk 

, fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

282. Pytanie nr 6– dotyczy Pakietu nr 110: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

niżej opisanego kompletu chirurgicznego. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i 

spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej 

włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu ‘’V’’. Materiał na 

całej powierzchni: włóknina SMS – 100% polipropylen o min. gramaturze 35 g/m2. Materiał 

ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Kolor niebieski. Rozmiar 

S;M; L; XL; XXL” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

283. dotyczy Pakietu nr 89 i 109: „Z uwagi na zapis w SIWZ dotyczący dostarczenia wraz z 

ofertą próbek do w/w postępowania, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od w/w wymogu i 

wyrażenie zgody na przedstawienie próbek na wezwanie, zgodnie z art. 26.2 pzp. Zgodnie z 

nowelizacją ustawy Zamawiający ma prawo wezwać do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie wymagań stawianych w SIWZ, Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza. Procedura ta dotyczy również próbek, Mając na uwadze fakt, iż 

kryterium oceny oferty stanowi 100% cena, stawianie wymagania dostarczenia próbek wraz z ofertą 

bez oceny ich jakości nie powinno stanowić wymagania bezwzględnego.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

284. dotyczy pakietu 108: „Prosimy o informacje co Zamawiający ma na myśli poprzez układ 

dedykowany do transportu i przeznaczony do wentylacji stacjonarnej.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli zaoferowanie dwóch rodzajów układów 

oddechowych. 
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285. dotyczy pakietu 108: „Prosimy o dopuszczenie uniwersalnych układów oddechowych 

jednorurowych wyposażonych w dwa filtry i linię proksymalną umożliwiających wentylację 

zarówno w transporcie jak i  stacjonarnie.” 

 

  Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

286. „Pakiet 15, poz. 10-11: „Czy zamawiający wydzieli poz.10-11 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 

pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert 

przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ 

oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 

większe możliwości wyboru.” 

 

Odpowiedź –Nie wydzielamy. 

 

287. Pakiet 15, Poz.10 – „Czy zamawiający oczekuje koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej 

krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –

Lock  i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim  

i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

288. Pakiet Nr 15, Poz. 10- „Czy zamawiający dopuści koreczek czerwony lub niebieski ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

289. Pakiet Nr 15, Poz. 10-11 – „Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków 

tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym 

portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. 

Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia 

przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul  

i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

290. Pakiet Nr 15, Poz.10-11 – „Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Przeliczenie ilości według SIWZ, tj. z przeliczeniem do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

291. Pakiet 20, poz. 1-2: „Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie 

rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 
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pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert 

przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ 

oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 

większe możliwości wyboru.” 

 

 Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

292. Pakiet Nr 20 poz. 1-2: „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą 

kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby 

przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest  

z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez 

PVC.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

293. Pakiet Nr 20, Poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory 

kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

294. Pakiet Nr 20, Poz.1- „Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze 

białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

295. Pakiet Nr 20, Poz. 1 – „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 – Według SIWZ. 

 

296. Pakiet Nr 20, Poz.2 – „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi  

z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły 

biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

297. Pakiet Nr 20, Poz.1-2 – „Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy 

występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu 

oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu 

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu 

oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 



44 

 

298. Pakiet 24, poz. 18-19,21-22: „Czy zamawiający wydzieli poz. 18-19,21-22 do osobnego 

pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie 

publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  

Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej  

z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba 

oferentów stwarza większe możliwości wyboru.” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

299. Pakiet 44, Poz. 2,4 – „Czy zamawiający wymaga podkładu dwuwarstwowego 

celulozowego?” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

300. Pakiet Nr 44, Poz. 4: „Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 

cm?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

301. Pakiet Nr 44, Poz. 4- „Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 

cm?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

302. Pakiet Nr 44, Poz. 2- „Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, 

perforacja co 34 cm?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, po odpowiednim przeliczeniu ilości. 

303. Pakiet Nr 44, Poz. 2,4: „Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy  

z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Przeliczenie ilości według SIWZ, tj. z przeliczeniem do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

304. Pakiet 44, poz. 6: „Czy zamawiający dopuści czepek bez wkładki pochłaniającej pot?” 

Odpowiedź – Nie. 

 

305. Pakiet 44, poz. 7-8,9-10: „Czy zamawiający wydzieli poz. . 7-8,9-10do osobnego pakietu, 

takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

306. Dot. Rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i okres realizacji zamówienia: 

„Prosimy Zamawiającego o poprawienie treści opisu przedmiotu zamówienia. Aktualna treść 

rozdziału II SIWZ nie koresponduje z asortymentem wymaganym do zaoferowania w załączniku 

nr 2.” 
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Odpowiedź – Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje rozdział II SIWZ, który 

otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych 

według potrzeb Zamawiającego. Niniejsze postępowanie podzielone jest na części (110 Pakietów) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularze asortymentowo – cenowe) określa Załącznik  

Nr 2 do niniejszej SIWZ. Wymagany termin realizacji –  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

307.  „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 

skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych 

warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie 

terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający 

wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać 

aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących 

uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy 

obecnie do czynienia?” 

Odpowiedź – Nie. 

308. „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 

skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy 

z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 

1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub 

reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?” 

Odpowiedź – Nie. 

309. „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 

skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – 

pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści 

zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o 

zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych 

czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury 

prawno-finansowych z tym związanych?” 

Odpowiedź – Nie. 

310. „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania 

skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych 

warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie 
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możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie 

jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z 

dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, 

aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z 

nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?” 

Odpowiedź – Nie. 

311. Pakiet Nr 1 poz. 20-12: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewnika do 

karmienia skalowanego co 1cm, wykonanego z materiału niezawierającego ftalanów,  

z możliwością stosowania do 4 tygodni, potwierdzoną na oryginalnym opakowaniu przez 

producenta.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

312. Pakiet Nr 1 poz. 22-26: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm,  

o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

313. Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rozmiar cewnika 

ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji 

produktu?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

314. Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby 

końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie 

umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

315. Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do 

odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika 

pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co 

zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie 

procedury odsysania?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

316. Pakiet Nr 8 poz. 1,2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, 

prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, prowadnica metalowa, pokryta 

przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. 

Dostępna w rozmiarach:  

-  6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm 

- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm 

- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm 

- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm 

Jak obecnie dostarczanych 

 

 Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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317. Pakiet Nr 16 poz. 4: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego 

elektrostatycznego bakt. bez nawilżania, pediatrycznego, przestrzeń martwa 22 ml, złącze proste 

lub kątowe, biologicznie czysty.  Jak obecnie dostarczany.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

  
318. Pakiet Nr 16 poz. 5: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego 

elektrostatycznego (celulozowa, harmonijkowa warstwa) bakter. wir. z wymianą ciepła i wilgoci, 

pediatrycznego 75-300 ml, z łącznikiem prostym lub kątowym, sterylny. Jak obecnie dostarczany” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

319. Pakiet Nr 16 poz. 7: „Prosimy o dopuszczenie: Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 

min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne 

dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego,  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do 

cewnika, gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i 

na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający 

generowanie  zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym 

optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, 

umożliwiającym  otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb.  Okres 

ważności min. 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej 

objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać 

wymagania normy  dla strzykawek ISO EN: 7886-1.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

320. Pakiet Nr 16 poz. 8: „Prosimy o dopuszczenie: Sterylny roztwór 0,9% NaCl  o objętości 

min. 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne 

dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego,  gotowa do użycia  bez konieczności 

odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu 

umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń 

mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym  optycznie i wyczuwalnie 

miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym  otwarcie po 

linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Maksymalna objętość cylindra  14 ml.  

Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizcja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie 

objętości roztworu (piktogram)   i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Strzykawka musi 

spełniać wymagania normy  dla strzykawek ISO EN: 7886-1.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

321. Pakiet Nr 16 poz. 9: „Prosimy o dopuszczenie: Prosimy o dopuszczenie: Sterylny roztwór 

0,9% NaCl  o objętości min. 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock 

umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego,  gotowa do użycia  bez 

konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w 

opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie  zanieczyszczeń 

mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym  optycznie i wyczuwalnie 

miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym  otwarcie po 

linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Maksymalna objętość cylindra  14 ml.  

Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizcja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie 

objętości roztworu (piktogram)   i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Strzykawka musi 

spełniać wymagania normy  dla strzykawek ISO EN: 7886-1.” 
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Lub: Sterylny roztwór 0,9% NaCl  o objętości min. 20 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z 

końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, , 

gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka,  jałowa, sterylna wewnątrz i na 

zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający 

generowanie  zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym 

optycznie i wyczuwalnie   miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, 

umożliwiającym  otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb  sterylizacja 

radiacyjna. Okres ważności min. 24 m-ce .Na cylindrze dodatkowe oznaczenie objętości roztworu  

(piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy  dla 

strzykawek ISO EN: 7886-1. 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy obie opcje. 

 

322. Pakiet Nr 16 poz. 17: „W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta 

rozgałęziacza infuzyjnego 5-drożnego, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w tej pozycji 

oczekuje: Rampy  składający się z szesciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 

drenów. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną 

przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. 

Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się 

płynów.  Długość całego systemu maksymalnie 10 cm, objętość wypełnienia 0,75 ml. Końcówka 

rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej 

zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne 

ciśnienie, bez efektu zasysania krwi.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

323. Pakiet Nr 16 poz. 22: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm.000 o dł. 40 

mm. Jak obecnie dostarczany.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

324. Pakiet Nr 16 poz. 27: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm.3 o dł. 90 

mm. Jak obecnie dostarczany. 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

325. Pakiet Nr 16 poz. 28: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm. 4 o dł. 100 

mm. Jak obecnie dostarczany. 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

326. Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego 

karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do 

długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, 

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

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

327. Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego 

karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do 

długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko 
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odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 

dni, opakowanie foliowe.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

328. Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, układ 

współosiowy, typu rura w rurze,  zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem  

z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 40 

cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

329. Pakiet 29 poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie układu 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 – Tak, dopuszczamy. 

 

330. Pakiet 29 poz. 8: „Prosimy o dopuszczenie łącznika karbowanego „martwa przestrzeń”  

z portem 9,6 +/- 5 %.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

331. Pakiet 29 poz. 8: „Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga łącznika  

z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu 

oddechowego?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

332. Pakiet 29 poz. 9: „Prosimy o dopuszczenie maski z drenem 210 cm.”  

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

333. Pakiet 29 poz. 10: „Prosimy o dopuszczenie maski z drenem 210 cm.” 

 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

334. Pakiet 29 poz. 10: „Czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram 

ułatwiający identyfikację produktu?” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania wyżej opisanego 

rozwiązania. 

 

335. Pakiet Nr 38 poz. 4: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 

zamkniętego zestawu do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 

połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu,  z wbudowanym drenem 

zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, 

wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 

dni.” 
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Odpowiedź –Tak. 

 

336. Pakiet Nr 38 poz. 5, 6:  „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający 

dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące 

takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując 

się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

337.   Pakiet Nr 55 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie błony firmy AGFA typu DT 2 B.” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 55 zawiera inny asortyment. 

 

338. Pakiet Nr 55 poz. 1: „Prosimy o podanie modelu urządzenie drukującego.” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 55 zawiera inny asortyment. 

 

339. Pakiet Nr 57 poz. 1a, 1b: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania 

tlenu w pojemniku o dwukomorowej budowie, wyposażonego w system mikrodyfuzorów  

w komorze bocznej zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu 

tlenowego, o pojemności 500 ml.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

340. Pakiet Nr 57 poz. 1a, 1b: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 dopuszcza, nie wymaga zaoferowania takiego rozwiązania. 

 

341. Pakiet Nr 62 poz. 4: „Ze względu na zamiany wprowadzone przez producenta czy 

zamawiający oczekuje w tej pozycji : Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć 

procedur o składzie:  Dwa osobne opakowania każde zawierające:  

-    Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do 

regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na     

     górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,  

 -   płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz)  

w wyciskanej saszetce, 7ml Cztery osobne opakowanie zawierające:  Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem 

sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz 

z zagiętą końcówką,  -    płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących  

i nawilżających  (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml 

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie 

roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia 

powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania 

pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa 

 

Odpowiedź – Tak. 
 

342. Pakiet Nr 62 poz. 5: „Ze względu na zamiany wprowadzone przez producenta czy 

zamawiający oczekuje w tej pozycji : 
Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:  

Dwa osobne opakowania każde zawierające:  
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- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do 

regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na     

  górnej powierzchni  

-  Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml 

- Jedną gąbkę aplikator  

Cztery osobne opakowanie zawierające:  

-  Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły 

odsysania oraz z zagiętą końcówką,  

-  Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających  (Corinz)   

w wyciskanej saszetce, 7ml 

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie 

roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia 

powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania 

pojedynczych odrywanych opakowań.  

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa 

Jak obecnie dostarczane” 

 

Odpowiedź – Tak. 
 

343.  Pakiet Nr 63 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki wykonanej  

z mieszaniny poliestrowo-wiskozowej do codziennej toalety pacjenta o naturalnym pH,  

hipoalergiczne, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę, wolny od EDTA,  

z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, o wymiarach 20 x 20 cm,  

w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną 

wewnątrz opakowania, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym 

możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W, 8 myjek  

w opakowaniu.” 

 

Odpowiedź –Tak, dopuszczamy. 

 

344. Pakiet Nr 63 poz. 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki  wykonanej 

wykonanej z mieszaniny poliestrowo-wiskozowej do codziennej toalety pacjenta,  bez potrzeby 

użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o zbalansowanym, neutralnym pH, 

zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, aloes, simetikon, bez 

zawartości oktanidyny, lateksu o  20cm x 20cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie 

izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, 

opakowanie typu flow 8szt.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

345. Pakiet 98 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania w postaci systemu 

modułowego składajacego się z nasteoujacych elementów : sterylny cewnik do odsysania  

w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek 

tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz 

numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni 

wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, 

kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu 

oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną,  

z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi 

adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania 

adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, 

wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni,  
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z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika, z silikonową, bezobsługową, 

samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg 

oddechowych pacjenta.” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 98 zawiera wskaźniki procesu sterylizacji. 

 

346. Pakiet 98 poz. 2 : „Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z:  

-drenu do ssaka długości 210 cm z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem 

uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny, z podłączeniem do standardowego cewnika od 

odsysania  

-drenu do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm z obu stron  

-zestawu biologicznie czystych łączników  do drenów, składającego się z łącznika Y (w jednej 

płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej  

z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku.” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 98 zawiera wskaźniki procesu sterylizacji. 

 

 

347. Pakiet 98 poz. 1,2: „Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia 

konkurencyjnej cenowo oferty.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

348. Pakiet 98 poz. 3, „Prosimy o dopuszczenie: „Cewnik do odsysania z jamy ustnej  

z możliwością nadania stałego kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony specjalną końcówką 

zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania x 1 szt ?” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 98 zawiera wskaźniki procesu sterylizacji. 

 

 

349. Pakiet 98 poz. 5: „Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia 

konkurencyjnej cenowo oferty.”  

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

350. Pakiet 98 poz. 6: „Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia 

konkurencyjnej cenowo oferty.”  

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

351. Pakiet 98 poz. 6: „Prosimy o dopuszczenie: maska anestetyczna jednorazowego użytku z 

nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z 

poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w 

środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe 

dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 

8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, 

rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.” 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 98 zawiera wskaźniki procesu sterylizacji. 
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352. Pakiet 31, Poz. 1: „Prosimy o wyłączanie poz. 1 z pakietu nr 31 i utworzenie odrębnego 

pakietu, co zwiększy konkurencyjność i umożliwi większej ilości wykonawców złożenie oferty.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

353. Pakiet 31, Poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie kompletu pościeli w składzie: -Skład pościeli: 

poszewka na poduszkę 80 x 80 cm, poszwa na kołdrę 200 x 140 cm, prześcieradło medyczne 210 x 

140 cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

354. Pakiet 43 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni 

klejącej w rozmiarze 15x28cm.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

355. Pakiet 43 poz. 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni 

klejącej w rozmiarze 40x42cm lub 28x45cm.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

356. Pakiet 43 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni 

klejącej w rozmiarze 75x45cm lub 55x45cm.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

357. Pakiet 43 poz. 1-3: „Czy zamawiający oczekuje zaoferowania  folii chirurgicznych 

pakowanych jednostkowo sterylnie  i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co  ułatwia 

transport i magazynowanie  tego produktu.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

358. Pakiet Nr 50 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga ostrza w 

rozmiarze 11 w wersji 11P?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

359. Pakiet 70: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu (oddzielnie pakowane 

komponenty): 

-Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana 

wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca 

przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, 

wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii 

polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 

Parametry: chłonność min. 6500g/m2 w badaniach jednostki akredytowanej, gramatura podstawowa: 

min.210 g/m2, wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 

zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 

cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. 

- Miękka, jednorazowa serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 100 x152 cm o udźwigu do 

226 kg- wytrzymałość na sucho lub mokro, wykonana z niepylącej włókniny, gramatura 113 g/m2. x 1szt - 

- Jednorazowe osłony na podramienniki stołu operacyjnego z taśmami mocującymi. x 1szt. 

 

Odpowiedź – Pakiet Nr 70  zawiera inny asortyment. 
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360. Pakiet 83, Poz. 1-3 : „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o 

poziomie AQL < 1,5, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.”   

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

361. Pakiet 83, Poz. 4-6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych 

nitrylowych o poniższych parametrach: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-

ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, 

wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie 

rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. 

Grubośc na palcach min. 0,09 mm, grubośc na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i 

pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową 

folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I 

oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 

10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 

6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. 

ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z 

zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie 

nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 

szt.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

362. Pakiet 83, Poz. 4-6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z 1 

poziomem ochrony przed przenikaniem 70% izopropanolu, pozostałe zgodne z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

363. Pakiet 83, Poz. 7-12: „Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA.A 

w zamian za zaoferowanie rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek 

ochrony osobistej kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu oraz posiadające 

certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający posiadanie ww. kategorię.”  

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

364. Pakiet Nr 85: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o 

poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne, ortopedeczne, lateksowe bezpudrowe z 

wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte 

przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni, 0,24 mm, na 

mankiecie 0,21 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu 

min, 34 N, po, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, 

mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie 

zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach 

ułatwiającymi otwieranie, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony 

osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

365. PAKIET NR 86: „Poz. 1-6 : „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 

pakowanych w opakowania po 70 par z możliwością wyceny za parę rękawic.” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

366. PAKIET NR 86: Poz. 7-13: „Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze beżowym. 

Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

367. PAKIET NR 86:Poz. 7-13: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy 

rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-

nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa 

wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z 

proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie 

wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony 

poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 

mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie 

zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

368. Pakiet 89, Poz. 1: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o poniższych 

parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 

gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Fartuch 

pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. 

Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą 

klejenia. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość 

na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 

etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 

ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary 

fartuchów: S-XXL.” 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

369. Pakiet 89, Poz. 2: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o poniższych 

parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 

gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o 

gramaturze min. 43g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem Fartuch pakowany 

podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka 

w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia. 

Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na 

wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, 

wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 

N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne 

zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do 

osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-

XXL.” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

370. Pakiet 90: „Prosimy o dopuszczenie: 

Niesterylne, jednorazowe ubranie operacyjne, komplet: koszulka operacyjna i spodnie 

operacyjne. Ubranie wykonane z wielowarstwowej włókniny typu SMS, gramatura 35 g/m2 

- oddychającego, miękkiego materiału, nieprześwitujące 
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- Koszula: krótki rękaw, dekolt V wykończony welurową lamówką, 3 kieszenie ( z przodu 1 kieszeń na 

górze, dwie na dole), wszywka z rozmiarem 

- Spodnie: w pasie taśma do regulacji rozmiaru, prosty krój bez ściągaczy 

Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 25 cm H2O. Materiał odporny na 

wypychanie na sucho min. 160 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I, znak CE. Dostępne 

w 5 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: S-XXL.” 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

371. Pakiet 109, Poz. 1: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o poniższych 

parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 

gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Fartuch 

pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. 

Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą 

klejenia. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość 

na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 

etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 

ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary 

fartuchów: S-XXL. Rozmiar S-115 cm, M- dł. 120 cm, Rozmiar L -dł. 130cm, Rozmiar XL- dł. 

140 cm, Rozmiar XXL-160 cm.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

372. Pakiet 109, Poz. 2: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o poniższych 

parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o 

gramaturze 35 g/m2 i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o 

gramaturze min. 43g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem Fartuch pakowany 

podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka 

w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia. 

Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na 

wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, 

wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 

N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne 

zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do 

osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. 

Rozmiar S-115 cm, M- dł. 120 cm, Rozmiar L -dł. 130cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar 

XXL-160 cm.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

373. Pakiet 110: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych z materiału SMS 

o gramaturze 35 g/m2, nieprzeziernych? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

374. Pakiet 41: „Czy zamawiający oczekuje szczoteczek sterylizowanych radiacyjnie?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

375. Pakiet 42, Poz. 1: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego  

o wymiarach 18 x 250 cm z taśmą, składany teleskopowo?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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376. Pakiet 42, Poz. 1: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego o 

wymiarach 13 x 244 cm z 2 taśmami, składany rewersowo?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

377. Pakiet 42, Poz. 2: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego do 

aparatu Rtg -osłona do zabezpieczenia ramienia C - sterylny, rozmiar 90 x 220cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

378. Pakiet 42, Poz. 3: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego do 

aparatu Rtg -osłona na aparaturę- - sterylny, rozmiar 91 x 113cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

379. Pakiet 42, Poz. 5: „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego  

o wymiarach 13 x 240 cm z taśmą, składany teleskopowo? 

Lub 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego o wymiarach 13 x 244 cm z 2 taśmami, 

składany rewersowo?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

380. PAKIET NR 13: „Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 

6,7,8,9,10 z Pakietu 13 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Jako dystrybutor produktów  

z pozycji 6,7,8,9,10  aktualnie nie mamy możliwości złożenia oferty na pozostały sprzęt medyczny 

zawarty w Pakiecie 13 pozycjach 1,2,3,4,5 gdyż już nie sa w naszej dystrybucji. Nie 

współpracujemy również z dystrybutor oferującym te produkty.  Wydzielenie tych pozycji pozwoli 

Zamawiającemu uzyskanie oferty na wszystki wymieniony sprzęt od pozycji 1 do 10.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

381. PAKIET NR 14: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linie do pomiaru ciśnienia krwi 

metoda krwawą renomowanej amerykańskiej firmy ICU (dawny Abbott Hospira) w pozycji 1 i 2  

z połączeniem bezpinowym wymaganym przez Zamawiającego lecz różniącym się nieznacznie 

długością  2 cm co nie wpływa w żaden sposób na pomiar i wygodę pracy. Linia długości 152 

cm?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

382. PAKIET NR 17, Poz. 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra  

z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji >99,998% i odstąpi od wymogu 

dostarczenia certyfikatu walidacji procesu sterylizacji? Oferowany filtr jest sterylny co 

potwierdzają oznaczenia na opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy pod warunkiem dostarczenia certyfikatu walidacji procesu 

sterylizacji.  

 

383. PAKIET NR 17, Poz. 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra  

o skuteczności filtracji >99,998% oraz wadze 23g i odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu 
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walidacji procesu sterylizacji? Oferowany filtr jest sterylny co potwierdzają oznaczenia na 

opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy pod warunkiem dostarczenia certyfikatu walidacji procesu 

sterylizacji. 

 

384. PAKIET NR 17, Poz. 3: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu 

walidacji procesu sterylizacji? Oferowany wymiennik jest sterylny co potwierdzają oznaczenia na 

opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

385. PAKIET NR 53, Poz. 1: „Czy w związku z wycofaniem przez Producenta zestawów o nr 

kat. 1483 i zastąpieniem ich nowocześniejszą, przyjazną środowisku wersją Zamawiający będzie 

wymagał zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml skalowanego co 2ml, o MMD 3,3mikrona, 

wytwarzającego przy przepływie 8 L/m min. 74% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, 

gdzie  MMD to 3,3 mikrona? Zestaw z anatomicznie wyprofilowaną maską z gumką, wyposażoną 

w termoplastyczny zagięty mankiet i podwójny podbródek dla uzyskania możliwie najlepszego 

dopasowania i szczelności, z niezałamującym się drenem o długości 2,1m i przekroju 

gwiazdkowym. Maska wolna od PCV i ftalanów. Zamawiający aktualnie użytkuje tego typu 

sprzęt.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego nebulizatora.  

 

386. PAKIET NR 53, Poz. 2: „Czy w związku z wycofaniem przez Producenta zestawów o nr 

kat. 2505 i zastąpieniem ich nowocześniejszą, przyjazną środowisku wersją Zamawiający będzie 

wymagał zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml skalowanego co 2ml, o MMD 3,3mikrona, 

wytwarzającego przy przepływie 8 L/m min. 74% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, 

gdzie  MMD to 3,3 mikrona? Zestaw z łącznikiem T oraz niezałamującym się drenem tlenowym  

o przekroju gwiazdkowym. Zamawiający aktualnie użytkuje tego typu sprzęt.” 

 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego nebulizatora. 

 

387. PAKIET NR  26: „Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 

3 z Pakietu 26  i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Jako wyłączny dystrybutor produktów  

z pozycji 1 i 2   aktualnie nie mamy możliwości złożenia oferty na pozycję 3 „Jednorazowe 

materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii” jest to urządzenie firmy Philips i zakupienie od 

firmy dystrybuującej akcesoria do tej lampy. Nie wydzielenie tej pozycji  zwiększy koszty a mając 

na uwadze środki publiczne, którymi operuje Zamawiający prosimy o wydzielenie pozycji 3.” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

388. PAKIET NR 94: „W związku z tym, że na ryku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, 

czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym 

przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o chłonności od 130 do 170 L/kg  które w swoim 

składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%?  Wyższe stężenia 

NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania oraz 

wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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389. dotyczy załącznika nr 3 §6 pkt. 1.2: „Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar 

umownych z tytułu opóźnienia w dostawie z 1% wartości brutto zamówionej partii towaru 

niedostarczonego w ustalonym terminie na 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru 

niedostarczonego w ustalonym terminie?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

390. Pakiet nr 79 poz. nr 26 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników 

sterylnych pakowanych a‘ 2 szt. – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

391. Pakiet nr 79 poz. nr 32 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 

zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 

150cm x 100cm (zamiast 90cm x 75cm)?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

392. Pakiet nr 79 pozycja 35-41 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania drenu 

wykonanego z miekkiego PCV?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

393. Pakiet nr 79 pozycja 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 – „czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania podkładki z portem w rozmiarze 8x8cm?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

394. Pakiet nr 79 pozycja 39 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu  

w skład którego wchodzi opatrunek piankowy o grubości 1,6cm?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

395. Pakiet nr 79 pozycja 39 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu  

w skład którego wchodzą 2 opatrunki piankowe 12,5x1,6cm?” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

396. Pakiet nr 109 pozycja 1-2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

397. Pakiet nr 109 pozycja 1-2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

fartuchów chirurgicznych owiniętych dodatkowo we włókninę typu SMS?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

398. Pakiet nr 109 pozycja 1 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 

chirurgicznych o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro min. 138 kPa?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
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399. Pakiet nr 109 pozycja 2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów 

chirurgicznych posiadających nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach  

o gramaturze min. 41g/m2?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

400. Pakiet nr 110 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów 

chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2 i posiadających przy szyi 

okrągłe wykończenie? Pozostałe parametry zachowane.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

401. Pakiet nr 83 poz. 4 – 6: „Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów 

zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy  

o umożliwienia składania ofert na wybrane pozycje. Ponadto, w związku z trwającym w Polsce 

stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone 

zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda na podział zadania da możliwość przystąpienia 

większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając 

konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków 

finansowych.” 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

402.  Pakiet nr 83 poz. 4 – 6: „Jednocześnie prosimy o dopuszczenie rękawic w kategorii I w 

miejsce kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 

13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 

420, ASTM F 1671, ASTM D 6978. Diagnostyczna nitrylowa dopuszczona do kontaktu z 

żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Parametry rękawic: a) rękawice 

diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, bezwonne, niesterylne, oznakowane znakiem CE; b) 

teksturowane na końcówkach placów; c) spełniająca wszystkie części normy EN 455 (1 – 4); d) z 

odstąpieniem od odporności na przenikanie substancji chemicznych wg. EN 374 -3; e) nie 

zawierają tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT; f) przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z 

normą ASTM F 1671; g) przebadanie na przenikanie 31 substancji cytostatycznych zgodnie z 

normą ASTM D 6978; Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek 

ochrony indywidualnej I. Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm 

europejskich dotyczące rękawic medycznych. EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic 

medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać 

Akceptowalny poziom Jakości AQL. EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz 

mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych 

surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów. EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie 

bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych) EN 455-4 – norma wskazuje 

wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia 

okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Spełnienie 

wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa. Ponadto 

nasze rękawice są zgodne z normą amerykańska ASTM F 1671 Viral Penetration Test – która 

przedstawia sposób badania odporności materiałów na przenikanie krwiopochodnych patogenów  

z użyciem do badania bakteriofagu Phi-X 174. Produkty nasze są użytkowane w szpitalach  
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w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam  

w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

403. Pakiet nr 16 poz. 1: “Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 

 

404. Pakiet nr 20 poz. 7: “Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.” 

 

Odpowiedź - Nie wydzielamy. 

 

405. Pakiet nr 20 poz. 1: “Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min 62mm, całość wolna od ftalanów 

(informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana  

z ABS niewzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwytna dren oraz 

możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, 

sterylny x 1 szt.” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

406. Pakiet nr 20 poz. 2: “Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 

Odpowiedź - Nie dopuszczamy. 

 

407. Pakiet nr 20 poz. 2: “Czy Zamawiający odstąpi od logo producenta na przyrządzie  

i dopuści przyrząd z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

408. Pakiet nr 20 poz. 4, 5, 6: “Czy zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150 cm?” 

 

Odpowiedź - Nie dopuszczamy. 

409. Pakiet nr 20 poz. 5: “Czy Zamawiający dopuści przyrząd w kolorze bursztynowym?” 

 

 Odpowiedź - Nie dopuszczamy. 

 

410. Pakiet nr 90: “Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 43g/m
2
?” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

411. Pakiet nr 90: “Czy Zamawiający dopuści komplet wyłącznie w kolorze niebieskim?” 

 

Odpowiedź - Według SIWZ. 
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412. Pakiet nr 90: “Czy Zamawiający dopuści komplet w rozmiarach: od M do XXL?” 

 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

 

413. Pakiet nr 110: “Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 43g/m
2
?” 

 

Odpowiedź  – Tak dopuszczamy. 

 

414. Pakiet nr 110: “Czy Zamawiający dopuści komplet w rozmiarach: od M do XXL?” 

 

Odpowiedź  – Nie dopuszczamy. 

 

415. Dotyczy Pakiet nr 36, pozycja nr  1-5: „Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 

70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na 

powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, zaokrąglić 

ich ilość w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Przeliczenie ilości w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

416. Dotyczy Pakiet nr 36, pozycja nr  6 i 7: „Czy Zamawiający dopuści włókninę w 

opakowaniu po 150 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

417. Dotyczy Pakiet nr 37, pozycja nr  5: „Czy Zamawiający dopuści testy mycia posiadające 

substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście? Testy odpowiadają normie 

ISO 15 883 oraz sprawdzają wszystkie czynniki mające wpływ na skuteczność procesu mycia.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

418. Dotyczy Pakiet nr 37: „Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 37 nie jest wyrobem medycznym 

w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

419. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Podkładu 

ochronnego w rozmiarze: 50cmx50cmx50mb.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

420. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Podkładu na 

rolce o długości 50mb.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

421. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 5: „Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru podkładu 

ochronnego.” 

Odpowiedź – Podkład ochronny ma być wykorzystywany przy typowych noszach 

ewakuacyjnych,  rozmiar noszy ok. 210-220 cmx 50-55 cm.  
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422. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 6: „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

przeliczenie ilości czepków na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 70 opakowań.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

423. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków bez 

potnika.” 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

424. dotyczy Pakietu nr 44 Pozycja 7: „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

przeliczenie ilości czepków na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 30 opakowań.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

425. dotyczy Pakietu nr 44 Pozycja 7: „Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny 

przeciwpotny, którego cały otok spełnia funkcje przeciwpotną?” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.  

426. dotyczy Pakietu nr 44,Pozycja 8: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 

fartuchów z rękawami zakończonymi gumką, czy mankietem?” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obu wykończeń rękawa. 

427. dotyczy Pakietu nr 44 ,Pozycja 8: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej 

gramatury oczekuje?” 

Odpowiedź – min. 20g/m
2
. 

428. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 9: „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

przeliczenie ilości masek na pełne opakowanie a`50 szt., co daje 400 opakowań.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy pod warunkiem zaoferowania 4000 opakowań. 

429. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 9: „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

zaoferowanie masek na gumki, w miejsce troków.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

430. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 10: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

prześcieradła o gramaturze 17g/m
2
.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

431. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 11: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 

prześcieradeł o gramaturze 28g/m
2
, czy 40g/m

2
?” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  prześcieradeł o obu gramaturach. 

432. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 12: „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

przeliczenie ilości ochraniaczy na pełne opakowanie a`100 szt.” 
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Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

433. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 13: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej 

gramatury oczekuje?” 

Odpowiedź – Min. 40g/m
2
. 

434. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 13: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli z 

rozcięciem z tyłu, wiązanej na troki.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

435. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 14: „Prosimy o dopuszczenie spodni w rozmiarze 

uniwersalnym.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy z zastrzeżeniem reklamacji, jeśli rozmiar uniwersalny okaże się 

„za mały” w stosunku do oczekiwanego rozmiaru XL. 

436. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 14: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej 

gramatury oczekuje?” 

Odpowiedź - Min. 40g/m
2
. 

437. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 15: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej 

długości koszuli oczekuje?.” 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania koszuli w typowym rozmiarze. 

438. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 15: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiej 

gramatury oczekuje?” 

Odpowiedź -  Min. 40g/m
2
. 

439. dotyczy Pakietu nr 44,Pozycja 16: „Czy Zamawiający wymaga kołdry z wypełnieniem  

z włókniny wysokopuszystej, dwustronnie obszytej włókniną polipropylenową, czy  

z wypełnieniem wiskozowo- poliestrowym dwustronnie obszytej włókniną polipropylenową?” 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obu wymienionych wypełnień. 

440. dotyczy Pakietu nr 44,Pozycja 16: „Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający 

wykonany z dwóch warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g, wypełnienie 

poliestrowe o gramaturze 60g., kolor niebiesko-zielony, efekt izolacji ciepła, szyty 

ultradźwiękowo, pakowany pojedynczo, w rozmiarze 110cmx220cm.” 

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy. 

441. dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 17: „Czy Zamawiający wymaga poduszek z wypełnieniem 

w postaci silikonowych kuleczek, czy z włókniny polipropylenowej?” 

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obu wymienionych wypełnień. 
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442. Dotyczy Pakietu nr 46 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze, różniące się 

kształtem – ergonomiczny kształt, aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca, 

nakłuwacz bezpieczny, w rozmiarach: 

- głębokość nakłucia 2,4 mm – średnica 21G 

- głębokość nakłucia 1,8mm – średnica igły 21G 

- głębokość nakłucia 1,5mm – średnica igły 25G” 

 Odpowiedź – Według SIWZ. 

443. Dotyczy Pakietu nr 46 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy  

w opakowaniu a’200 sztuk z przeliczeniem ilości?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

444. Dotyczy Pakietu nr 46 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 

sztuk z przeliczeniem?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

445. Dotyczy Pakietu nr 46 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200 

sztuk z przeliczeniem?” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

446. Dotyczy Pakietu nr 47 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników 

ginekologicznych w rozmiarach: XS, S, M, L.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.  

447. Dotyczy Pakietu 90 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu 

chirurgicznego tylko w kolorze niebieskim.” 

Odpowiedź – Nie dopuszczamy. 

448. Dotyczy Pakietu 90 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu 

chirurgicznego z włókniny typu SMMMS, o gramaturze min. 40g/m
2
.” 

 Odpowiedź – Według SIWZ. 

449. Dotyczy Pakietu 91 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymiarów 

pessarów, podanie wysokości.” 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania pessara kołnierzowego. 

450. Dotyczy Pakietu 110 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu 

chirurgicznego tylko w kolorze niebieskim.” 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

451. Dotyczy Pakietu 110 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu 

chirurgicznego z włókniny typu SMMMS, o gramaturze min. 40g/m
2
.” 
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Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

452. Pakiet 6: „     Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści 24 CH, wykonaną z wysokiej jakości 

silikonu, zakończony balonem CH 10 ml, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym 

zawierający jod), dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem, przyrząd zaopatrzony  

w element stabilizujący od strony skóry, linia Rtg na całej długości rurki, sprzęt bezpośrednio 

dostosowany do połączenia typu ENFit, z wbudowanym  zaworem zwrotnym, bez dodatkowych 

akcesoriów?” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
 

453. Pakiet 24: „Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 24 pozycje 34,35,36,37,38,39 do 

oddzielnego zadania” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy. 
 

454. Pakiet 45: „Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 45 pozycje 7, 9, 11,12,13,14 do 

oddzielnego zadania dopuszczając jednocześnie: 

-W pozycji 3 sondę o długości 90 cm? 

-W pozycji 5 i 6 sondę o długości 125 cm? 

-W pozycji 8 zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, 

elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym 

zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka 

zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu 

wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez 

wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica 

gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do 

połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia 

dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo. 

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do 

przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola 

zabiegowego, gaziki bez otworu? 

-W pozycji 15 jejunostomie 12 Fr o długości 51 cm zaprojektowaną na wzór powszechnie zalecanej rurki 

gastrostomijnej (G-tube), z balonem, zewnętrznym kołnierzem mocującym?” 

 

Odpowiedź – Nie wydzielamy 
 

 

455. dot. Pakiet nr 51 poz. 1: „Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania 

igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  

o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie 

nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie produktu o wielkości opakowania a120 

sztuk, dopuszczamy przeliczenie ilości w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.   
 

456. dot. Pakiet nr 51 poz. 6: „Czy w poz. 6 Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 1-

2 ml z heparyną litową do gazometrii, sterylnej, pojedynczo pakowanej? Jeżeli tak, to zwracamy 

się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety dla tej pozycji (wymogi Pakiet nr 51 

pkt. 6).” 
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Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania etykiety dla tej pozycji. 
 

457. dot. Pakiet nr 51 poz. 8: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 

możliwości zaoferowania probówki 1,6 ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
 

458. dot. Pakiet nr 51 poz. 22: „Zważywszy na fakt, iż pojemnik 1,5 ml opisany przez 

Zamawiającego został wycofany, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na odpady 

medyczne o poj. 2 l, wysokości 140 mm, szerokości 95 mm, długości 240 mm, otwór owalny 95 

mm x 60 mm. Pragniemy nadmienić, że opisany pojemnik 2 l jest aktualnie przez Zamawiającego 

używany.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy pod warunkiem nieodpłatnego  dostarczenia tac podręcznych, 

do których ten pojemnik będzie pasować w ilości 30 szt. 

 

459. dot. Pakiet nr 51, umowa § 4 ust. 2: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  

o ujednolicenie zapisów dotyczących oczekiwanego terminu ważności, poprzez dopisanie  

w umowie § 4 ust. 2: „(…) w Pakiecie nr 51 dopuszczony termin ważności probówek min. 6 

miesięcy”.” 

 

Odpowiedź – Dopuszczamy dostawy próbówek z terminem ważności min. 6 miesięcy. 
460. dot. Formularz ofertowy: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody 

na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym tylko tych pozycji (Pakietów), 

na które Wykonawca składa ofertę.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 
 

461. dot. umowa § 3 ust. 1P: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację 

Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają 

się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 

przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży 

uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

462. dot. umowa § 7 ust. 2: „Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 2 w taki sposób, aby 

wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością 

publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. 

Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści 

ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

 

463. „Czy w Pakiecie nr 54, podając w rubryce „Ilość” dwa razy ilość 3000, Zamawiający ma na 

myśli podanie ceny oddzielnie za komplet A (3000 szt.) i oddzielnie za komplet B (3000 szt.), 

składające się na opisany w pakiecie zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT? 

UZASADNIENIE: W ramach wcześniej realizowanych umów dostarczany był/jest asortyment 

opisany w pytaniu, na fakturach widnieją osobne ceny za zestawy A i B, więc jest to rozwiązanie 

znane Zamawiającemu.” 
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Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza podanie ceny oddzielnie za komplet A i oddzielnie za 

komplet B, jeśli Oferent zaoferuje zestawy wstrzykiwaczy oddzielnie pakowane. 

 

464. Prosimy także o odpowiedź na pytanie, dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt umowy. 

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1 § 3 projektu umowy (cyt.): 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione Wyroby medyczne każdorazowo wraz z fakturą 

VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi 

Mazowieckiej (zwanej dalej„Apteką Szpitalną”) na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym 

należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami 

itp. w godz. 8:00 – 13:30 i nada mu proponowane brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione Wyroby medyczne każdorazowo wraz z fakturą 

VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi 

Mazowieckiej (zwanej dalej „Apteką Szpitalną”) na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym 

należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami 

itp. w godz. 8:00 – 13:30. Dopuszcza się przesłanie faktury VAT mailem lub faksem w dniu dostawy 

towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

 

465. Pakiet nr 28: „Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie koszyków 

czterodrutowych, o średnicy 1,8 mm, długość 215 cm.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

466. Pakiet nr 28: „Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie koszyków 

sześciodrutowych, o średnicy 1,8 mm, długość 215 cm.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

467. Pakiet nr 28: „Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie chwytaka                                

o długości 160 cm.” 

 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

468. Pakiet 11: „Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do 

przeprowadzenia metodą inside-out z dostępu załonowego. 

Parametry: 

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 

2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma „Tension Free”: 

• długość – 319 mm 

• szerokość – 13 mm 

• grubość – 0,5 mm 

• gramatura – 90 g/m2 

• klasyfikacja AMIDA - TYP 1 

3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej PTFE połączona z 

plastikowymi osłonkami na prowadnicę koloru zielonego, które kontrastują podczas cystoskopii 

4. Jednorazowa prowadnica o średnicy 3,6 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, charakteryzująca się 

ergonomicznym projektem plastikowego uchwytu ze wskaźnikiem położenia i profilowana do przejścia 

załonowego 
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5. Atraumatyczny koniec prowadnicy w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń otaczających tkanek i naczyń 

krwionośnych podczas implantacji taśmy 

6. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 

7. Implantacja z dostępu załonowego metodą inside-out.” 

Odpowiedź - Według SIWZ. 

 

469. Pakiet 86: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie 

w powyższym pakiecie rękawic chirurgicznych, sterylnych, jałowych, neoprenowych w kolorze 

zielonym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

470.  „Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: 

„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz 

jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: 

Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego 

wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do 

wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również 

zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym 

towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w 

przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu 

wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne 

przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a 

także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się 

przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na 

światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego 

charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na 

jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia 

jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia 

na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

471. „Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego 

nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako 

podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie 

publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć 

na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej 

z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze 

społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. 

Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie 

korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 

oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

472. „Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 

552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem 

przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex 

specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. 

Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz 
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KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; 

J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 

9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do 

wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem 

naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. 

Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję 

ograniczenia jego uprawnienia.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

473. „Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji 

wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już 

uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: 

„Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje 

zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po 

zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

474. „Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 pkt 3.3. projektu umowy poprzez nadanie mu 

następującej treści: „zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, 

cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 

zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 

zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia 

jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki 

podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez 

ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z 

nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w 

kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami 

ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze 

zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z 

przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

475. „Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 

przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o 

co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: 

Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od 

Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy 

przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie 

obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do 

realizowania umowy po rażąco niskich cenach.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
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476. „Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych 

nim kar umownych odpowiednio do wysokości: 

a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w pkt 2.1. i 2.2.; 

b. 0,5% wartości zamówionego  a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2.3. 

c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2.4. 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych 

kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks 

cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) 

poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar 

umownych na Wykonawcę.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

 

477. „Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż 

zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej 

zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa  

w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,  

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy 

należy traktować jako nieważne.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

478. „Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie  

z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie 

zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe 

(wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

479. „Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 projektu umowy” 

 

Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca oświadcza, że kara umowna nie jest rażąco wygórowana i nie będzie żądał jej 

zmniejszenia. 
 

 

480. Pakiet 77: „Zwracamy się o możliwość wyceny 3000 szt. zestawów tj. podkładu chłonnego 

i prześcieradła do transportu oraz oddzielne 3000 szt. podłokietników, gdyż jest to oddzielny 

asortyment.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość oddzielnej wyceny wyżej wymienionego 

asortymentu.  
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481. Pakiet 77 : „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie opisu przedmiotu 

zamówienia, gdyż oba opisane zestawy nie są porównywalne i posiadają różne parametry  

(w jednym z zestawów jest wymagana osłona na zagłówek a w drugim nie, dodatkowo dla jednego 

zestawu Zamawiający wymaga identyfikacji produktu a dla drugiego nie)” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

482. Pakiet 77: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowy, 

niepylący, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany  

z dwóch scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości min. 0,14mm  

i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości min. 0,78mm. Wymiary 

prześcieradła: 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm). Podkład o gładkiej, jednorodnej powierzchni 

(bez zagięć, pikowań lub przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność 

co najmniej 3,5l. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu min. 250kg.  Produkt 

łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale naniesione oznaczenie nazwą produktu lub 

producenta.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

  

483. Pakiet 77: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysoko chłonnego 

podkładu ochronnego na stół operacyjny, powierzchnia chłonna pikowana. Rozmiar : 101cm (+/- 

2cm) x 229 (+/- 4cm), chłonność min.4L, w zestawie z miękką serwetą służącą do przykrycia lub 

transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-3cm) x 152cm (+/-4cm). Opakowanie a.24szt.  

z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
 

484. Pakiet nr 43, poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania foli  

o powierzchni klejącej: 20x 30 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

485. Pakiet nr 43, poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania foli  

o powierzchni klejącej: 35x 40 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 
 

486. Pakiet nr 43, poz. 3: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania foli  

o powierzchni klejącej: 65x 45 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 

 

487. Pakiet nr 109, poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha  

o gramaturze: 35g/m2, Rozmiary: S/M: 120 cm., L:130 cm., XL: 150 cm., XXL: 150 cm. 

Odporność na rozerwanie na mokro min. 142 kPa, odporność na rozerwanie na sucho min. 160 

kPa, lepsza odporność na penetrację płynów min. 41 cm H2O. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. 
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488. Pakiet nr 109, poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha  

o gramaturze: 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej  

i w rękawach o gramaturze min.40g/m2. Rozmiary: S/M: 120 cm., L:130 cm., XL: 150 cm., XXL: 

150 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

489. Pakiet nr 110 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kompletu  

z materiału: PPSB (polipropylen wytwarzany metodą spunbond). Pozostałe wymagania zgodnie  

z SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 

 

490. „Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 7 wzoru umowy zapisu umożliwiającego 

stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy 

wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”. Należy zauważyć, że w przypadku umów 

długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są  

w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ 

na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy 

i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie 

możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do 

zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one 

zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na 

względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania 

zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w 

tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia 

umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

491. „W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości 

spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu 

producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych 

niniejszej umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile 

opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 

odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”. 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

492. „Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu: 

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
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2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, 

rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne 

rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować 

realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe  

i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega 

wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą  

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 

zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 

Strony postanowiły inaczej.” 

 

 Odpowiedź – Nie. 
 

493. Pakiet 67 poz 6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 

3000ml o barwie bezbarwnej, pozostałe pojemności pojemników o barwie niebieskiej.” 

 Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

494. Pakiet 67 poz 9: „W związku z zakończeniem produkcji drenu o długości 370cm o średnicy 

wewnętrznej 5mm wraz z łącznikiem, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 

350cm o średnicy wewnętrznej 5mm i łącznika w oddzielnym sterylnym opakowaniu.” 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

495. Pakiet 67 poz 9: „Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 9 lub dopuszczenie drenu 

o długości 350cm i łącznika z kontrolą siły ssania pakowanych sterylnie w oddzielnym 

opakowaniu.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu o długości 350 cm. 

496. Pakiet 69: „Wnosimy o potwierdzenie, iż w pakiecie nr 5 klipsy (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4) 

regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, które są 

przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku 

zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów 

zakwalifikowanych do klasy IIb.” 

Odpowiedź –W Pakiecie 69 Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów tytanowych 

zakwalifikowanych jako wyrób medyczny klasy IIb. 

497. Dotyczy zapisów SIWZ: „Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony 

wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów 

dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - 

„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
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jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 

w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 

niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 

potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 

wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający uzna wymóg za spełniony pod warunkiem, ż Wykonawca nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej.  

 

 

498. dotyczy Pakiet  nr 24 poz. 24-25: „Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt.  

z odpowiednim przeliczeniem ilości” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

  

499. dotyczy Pakiet  nr 24 poz. 26: „Czy Zamawiający dopuści igłę z filtrem w rozmiarze 18G 1,2 x 

38mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?” 

 

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. 

 

500. Odnośnie pakietu nr 48: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które 

„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” 

(Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów 

medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym 

(producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację 

techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne 

zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla 

zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach 

masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor SPZZOZ 

w Ostrowi Mazowieckiej 

Artur Wnuk 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 29 746 37 03 


