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         Stargard, dn. 22.01.2020 r. 

 

          

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 1/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, 

rękawic diagnostycznych i materiałów szewnych w podziale na 64 pakiety.  

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 dot. Pakietu 54 

Czy w pakiecie nr 54 – Zamawiający mógłby dopuścić wodny żel na bazie etanolu, olejków (sosnowego, 

eukaliptusowego, jałowcowego, tymiankowego) i naturalnych składników do ogólnej pielęgnacji oraz do 

profilaktyki odleżyn, może być stosowany do masażu leczniczego i sportowego, inhalacji, zawiera składniki 

natłuszczające (lanolinę), pobudza przepływ krwi przez skórę i tkankę łączną, ma przyjemny świeży zapach, 

nie posiada substancji barwiących i konserwantów, pH 6,5 +/- 0,5, preparat przebadany dermatologicznie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2 dot. Pakietu 35 

Czy zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia na opakowaniu i zgodności z normą EN 388?  

Zgodnie z nowymi wymaganiami dyrektywy o środkach Ochrony Indywidualnej PPE oraz Regulacją EU 

2016/425 które weszły po kwietniu 2019 roku, norma EN 388 przestała obowiązywać a w związku z tym 

wszystkie rękawice zakupione po tym terminie nie będą już posiadały w/w oznakowania na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu normy EN 388. 

 

Pytanie 3  dot. Pakietu 56 

Czy Zamawiający dopuści igłę do portów z ostrzem Hubera, z drenem o długości 20,3cm, wyposażoną w 

sztywne, gładkie, odpinane uchwyty, które ułatwiają wprowadzenie igły do membrany portu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4 dot. Pakietu 56 

Czy Zamawiający dopuści igły do portów w rozmiarach: 19G x 25mm, 20G x 32mm, 20G x 19mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 5 dot. Pakietu 56 

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości sztuk igieł dotyczy pakiet 56? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 90 szt. igieł. 

 

 

Pytanie 6 dot. Pakietu 1 

Czy Zamawiający dopuści adapter medyczny: 

Adapter męski ENFit™ / „choinka” (bez zatyczki)  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7 dot. Pakietu 56 

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wprowadzi niewielki zakres tolerancji dotyczący 

: 20x32mm zamiast 20Gx30mm, prosimy też o informacje ile ma być sztuk w opakowaniu 

 W przypadku odmownej odpowiedzi , prosimy o informację czym Zamawiający uzasadnia decyzję ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

          Zamawiający oczekuje 90 szt. igieł. 

 

Pytanie 8  dot. Pakietu 21 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga plaster hypoalergiczny do mocowania kaniul z przeźroczystej folii 

poliuretanowej pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9 dot. Pakietu 21 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga plaster hypoalergiczny do mocowania kaniul z przeźroczystej folii 

poliuretanowej sterylizowany radiacyjnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 10 dot. Pakietu 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści plaster hypoalergiczny do mocowania kaniul z przeźroczystej folii poliuretanowej 

posiadający bez dodatkowego wzmocnienia na skrzydełkach ale posiadający trzy dodatkowe włókninowe 

paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 11 dot. Pakietu 34, poz. 1-3. 

Czy Zamawiający może doprecyzować że w zadaniu  34 poz 1,2 i 3 chodzi o ilość sztuk? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 12 dot. Pakietu 40 poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 13 dot. Pakietu 40, poz. 3-9 

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną posiadającą  filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie 

kaniuli po użyciu, hamujący wypływ krwi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 14  dot. Pakietu 34, poz. 3-9 

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną posiadającą zabezpieczenie igły po użyciu w postaci 

polimerowego zatrzasku? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 15 dot. Pakietu 34, poz. 3-9 

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną posiadającą poniższe rozmiary i przepływy: 

Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm Przepływ 

14 G 2,1 x 45 305 ml/min 

16 G 1,7 x 45 200 ml/min  

17 G 1,5 x 45 142 ml/min 

18 G 

18 G 

1,3 x 45 

1,3 X 32 

100 ml/min 

95 ml/min 

20 G 1,1 x 32 65 ml/min 

22 G 0,9 x 25 36 ml/min 

24 G 0,7 x 19 23 ml/min 

26 G 0,6 x 19 17 ml/min 

 

  

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu 40 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 16 dot. Pakietu 34, poz. 3-9 

Czy Zamawiający wymaga kaniule bezpiecznej posiadającą 2 paski radiacyjne widoczne w USG i RTG? 

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu 40 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17 dot. Pakietu 34 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego jak w opisie: Specjalna konstrukcja 

zaworu gwarantuje  brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie 

redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu. Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na 

poziomie min. 18,7 l/h, czyli 312ml/min. Kompatybilny z MRI.  Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji. 

Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym 

wycieku. Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do 

wnętrza zaworu. Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając 

pacjentowi większe uczucie komfortu. Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew 

Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi 

zestawami.  Łatwa do dezynfekcji  płaska wstawka silikonowa. Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść  

Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami. Możliwość podawania krwi, 

tłuszczy, chemioterapeutyków?? 

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu 40 Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18 dot. Pakietu 46, poz. 1-7. 

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej z PUR posiadającej 4 paski radiocieniujące? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 19 dot. Pakietu 46, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej z PUR w rozm. 22 G, średnica 0,8 x 25 

mm o przepływie 38 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 20 dot. Pakietu 46, poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej z PUR w rozm. 18 G, średnica 1,2 x 45 

mm o przepływie 100 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 
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Pytanie 21 dot. Pakietu 46, poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej z PUR w rozm. 14 G, średnica 2,2 x 45 

mm o przepływie 310 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 22 dot. Pakietu 47, poz. 1-8 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 23 dot. Pakietu 47, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 24 dot. Pakietu 47, poz. 2-5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu 

jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25 dot. Pakietu 47, poz. 2-5 

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, 

z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 26 dot. Pakietu 47, poz. 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 

80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 27 dot. Pakietu  47, poz. 6-7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp białej/ bursztyn w opakowaniu po 50 

szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 28 dot. Pakietu 44 poz.1,2,3.  
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, 

dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem 

bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, 

mocowniki)? Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega 

mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający 

się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały 

wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec 

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

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

wygodnego demontażu. Ochrona przed wcześniejszym zamknięciem filtra następuje dzięki wewnętrznemu 

wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady samo 

zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady 

okrągłe, wykonane z polietylenu. Wkłady częściowo sprasowane. Kanistry (pojemniki) o pojemności 
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1000ml i 2000 ml ( kompatybilne z oferowanymi wkładami ) z możliwością mycia ręcznego, 

mechanicznego. Pojemniki z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, 

wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się 

prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Kanistry wyposażone w skalę pomiarową. 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 i mocowniki w 

przypadku wybrania naszej oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 29 dot. Pakietu 44 poz.1,2,3.  
Czy zamawiający oczekuje, 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.Fabrycznie nadrukowana data ważności,warunkuje 

także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 30 dot. Pakietu nr 50. 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki do mycia i pielęgnacji pacjenta, jednorazowego 

użytku, wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny o właściwościach antyseptycznych, skuteczne wobec P. 

aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31 dot. Pakietu  30, poz. 1-6  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 32 dot. Pakietu 30, poz. 4-6  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 

poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania 

indywidualnego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 33 dot. Pakietu 30, poz. 1-3  
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 34 dot. Pakietu 47, poz. 6-8  
Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 35 dot. Pakietu 47, poz. 6-8  
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą pomiarową? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 36 dot. Pakietu 10, pozycja 1 i 2 

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający będzie 

wymagał, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu)? Związki 

DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których 

stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla zdrowia pacjentów 

pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią). 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 37 dot. Pakietu 10, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego 

będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub 

systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta 

i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są 

zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja 

obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa). 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 38 dot. Pakietu 10, pozycja 1 i 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni 

kompatybilne z urządzeniem CT motion a ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą 

powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 39 zapisów umowy § 2 ust. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. 

W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania 

zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do 

zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 40 dot. Pakietu 10 

Zwracamy się z prośbą o zmianę nazwy pakietu z „Wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej” na: 

„Wężyki do wstrzykiwacza automatycznego”. Nazwa wężyk pacjenta dotyczy jedynie pozycji pierwszej 

pakietu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 41 dot. Pakietu  51   poz. 1,2 

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 

sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? 

Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość 

zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 42 dot. obliczenia wartości brutto pakietów 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu obliczania wartości brutto w tabelach 

asortymentowo-cenowych oferty przetargowej – załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Według obecnych zapisów załącznika nr 1 do SIWZ wartość brutto wyliczana jest z mnożenia ilości sztuk 

przez cenę jednostkową brutto. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w 

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur… (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) wartość brutto jest wyliczona zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa 

netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż podstawową ceną wyjściową do obliczania wartości brutto jest cena 

jednostkowa netto. Jeżeli Zamawiający będzie chciał wyliczyć cenę jednostkową netto z otrzymanej ceny 

jednostkowej brutto i porównać ją z otrzymaną ceną jednostkową netto na fakturze, to poprzez zaokrąglenia 

może dojść do rozbieżności między faktyczną ceną jednostkową netto proponowanego produktu, a tą 

wyliczoną z ceny jednostkowej brutto.  

Zmodyfikowanie formularza cenowego poprzez wprowadzenie kolumny cena jednostkowa netto, %VAT 

oraz dostosowanie sposobu obliczania wartości brutto do § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania 

faktur… (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z póź. zm.) pozwoli uniknąć rozbieżności wynikających z 

matematycznej zasady zaokrąglania cyfr po przecinku.   

Nadmieniamy, iż przedmiot zamówienia z załącznika nr 1 sprzedawany jest w opakowaniach a nie na sztuki. 

Zaokrąglanie ceny jednostkowej (1 szt.) prowadzi również do faktycznego, sztucznego podwyższenia ceny 

opakowania. Dlatego też prosimy o zmianę sposobu obliczenia wartości brutto.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 43 dot. zapisów umowy- §1 pkt. 5. 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne 

jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, 

czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli 

Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest 

związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot 

zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować 

ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości 

poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej 

przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 44 dot. Pakietu 11 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni na narzędzia 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 

cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 45 dot. Pakietu 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony zakończonej pierścieniem do zamocowania na 

przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie 46 dot. Pakietu 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze min. 57,5 g/m2, odporność na 

przenikanie cieczy min. 129 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 47 dot. Pakietu 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego laminowanego folią, z 

okienkiem do kontroli miejsca wkłucia, o wymiarze 9 x 6 cm, bez etykiety do wpisywania danych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody. 

 

Pytanie 48 dot. Pakietu 22 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych? Pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 49 dot. Pakietu 30 poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarze 10 x 15 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50 dot.  Pakietu 20 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 20 poz. 1 zamiast opisanej siatki również siatkę o 

parametrach:  

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 

mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15cmx7,5 cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 51 dot.Pakietu 20 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 20 poz. 2 zamiast opisanej siatki również siatkę o 

parametrach:  

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 

mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 30cmx30 cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 52 dot. Pakietu 20 poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 20 poz. 3 zamiast opisanej siatki również siatkę o 

parametrach: 

Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 

mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15cmx15 cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 53  dot. Pakietu20 poz. 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 20 poz. 4 zamiast opisanej siatki również siatkę o 

parametrach:  

Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym w postaci mikrohaczyków do 

zaopatrywania przepuklin dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 

50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm, 

rozmiar siatki 30cmx15cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 54 dot. Pakieu nr 23 poz.1 i 6  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakecie nr 23 poz. 1 i 6 szwu z iglą okragłą wzmocnioną 

pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 55 dot. Pakietu nr 23 poz.2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakecie nr 23 poz. 2 szwu z iglą okragłą wzmocnioną o dł. 27 

mm pozostałe paarmetry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 56 dot. Pakietu nr 23 poz.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakecie nr 23 poz. 7 szwu z iglą okragłą podwójną ½ koła 

2x13mm z nitką 4-0 o dł. 60 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 57 dot. Pakiet nr 23 poz.8  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakecie nr 23 poz. 8 szwu z iglą okragłą podwójną 3/8 koła 

2x13mm z nitką 5-0 o dł. 60 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 58 dot. Pakietu nr 23 poz.8  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakecie nr 23 poz. 8 szwu z iglą okragłą podwójną 3/8 koła 

2x13mm z nitką 5-0 o dł. 90 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 59 dot. Pakietu nr 25 poz.2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 poz. 2 szwu z nitką o dł. 45 cm pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 60 dot. Pakietu nr 25 poz.4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 poz. 4 szwu z igła szpatułą podówjną wykonaną z 

wysokiej jakości stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie ¼ koła 2x8,6mm z nitką 6-0 o dł. 45 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 61 Pakietu nr 25 poz.1,2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 26 poz. 1,2 szwów niebieskich o długości 250 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 62 dot. Pakietu nr 27  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 27 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach:  

syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedyńczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu 

glikolowego i węglanu trójmetylenu) o profil podtrzymywania tkankowego: 80% po 7 dniach, 75% po 14 

dniach, 65% po 21 dniach 50% po 28 dniach 25% po 42 dniach i czasie wchłaniania 180 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 63 dot. Pakietu nr 27 poz. 1,2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 27 poz. 1,2 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną .  

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 64 dot. Pakietu nr 27 poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 27 poz. 3 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 

mm . Pozostałe parametry bez zmian. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 65  

Pytanie 16 dot. pakiet nr 28  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 zamiast opisanych szwów również szwy o 

parametrach:  

szwy wchłanialne wykonane z tworzywa syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu- 

pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i 

stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej 

minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od 

wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 66 dot. Pakietu nr 28  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 szwów o długości 75 cm w tych pozycjach gdzie 

wymagana jest długośc 70 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 67 dot. Pakietu nr 28 poz. 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz. 7 szwu z igłą okragłą ½ koła typu haczyk o 

dł. 32 mm z nitką 1 o dł. 75 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 68 dot. Pakietu nr 28 poz. 10  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz. 10 szwu z igłą okragłą ½ koła 65 mm z nitka 

1 o dł. 90 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 69 dot. )Pakietu nr 28 poz. 11  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz. 11 szwu z igłą okragłą ½ koła 65 mm z nitka 

2 o dł. 100 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 70 dot. Pakietu nr 28  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28 szwów podwiązek bez igły o długości 150 cm w 

tych pozycjach gdzie wymagana jest długośc 140 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pytanie 71 dot. Pakietu nr 33  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 szwów zabarwionych na czarno. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 72 dot. Pakietu nr 33 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 poz. 2 szwu z igła 3/8 koła odwrotnie tnącą o dł. 

20 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 73 dot. Pakietu nr 33 poz. 3,4,6,  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 poz. 3,4,6, szwu z igła 3/8 koła odwrotnie tnącą o 

dł. 25 mm. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 74 dot. Pakietu nr 33 poz.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 poz7 szwu z igła 3/8 koła konwecjonalnie tnącą o 

dł. 90 mm z nitka 1 o dł. 100 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 75 dot. Pakietu nr 33 poz.9  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 poz.9 szwu z igła 3/8 koła podwójną szapatułką 

Premium 2x6,3 mm wykonaną z wysokiej jakosci stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie i odkształcanie  

z nitką 10-0 o dł. 30 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 76  dot. Pakiet unr 33 poz.11  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 33 poz.11 szwu z igła 3/8 koła szapatułką Premium 

6,3 mm wykonaną z wysokiej jakosci stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie i odkształcanie z nitką 10-0 

o dł. 20 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 77 dot. Pakietu 50 

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 myjkę, prosimy o 

wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto 

pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 78 dot. Pakietu 5 poz. poz.2 
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i faktycznie oczekuje 1 szt. setonu? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 szt. 

 

Pytanie 79 dot. Pakietu 5 poz.3  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 5 x 6 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 80 dot. Pakietu 12 

 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze jak w SIWZ składaną harmonijkowo?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 81 dot. Pakietu 12 

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody składaną teleskopowo w rozmiarze 13x235 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 82 dot. Pakietu 61 poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek jednorazowego użytku o obwodzie w pasie 

40-60cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 83 dot. Pakietu 61 poz. 7 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek z oznaczeniem 16+kg? Spełniają one wszystkie 

wymagania opisane w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 84 dot. Pakietu 61 poz. 1-3 

Czy Zamawiający wymaga, aby osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego były skierowane na zewnątrz? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 85 dot. zapisów umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia  

umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 86 dot. zapisów umowy § 7  
na zmianę § 7 umowy i nadanie następującej treści:  

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:  

1) odstąpienia od całości bądź części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, przewidzianego dla tej części zamówienia od 

której wykonania odstąpiono,  

2) opóźnienia w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,2% wartości brutto partii zamówienia, z którego 

realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ, za każdy dzień opóźnienia,  

3) opóźnienia w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, 

w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do 

SIWZ, za każdy dzień opóźnienia,  

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.  

3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. l Zamawiający jest upoważniony do 

potrącenia kwoty tych kar z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 87 dot. Pakietu 11  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej o wymiarze 30 x 40cm 

sterylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 88 dot. Pakietu 35  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN 388, która zgodnie z nowymi przepisami nie 

jest obowiązująca, pozostałe parametry zgodne? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu normy EN 388. 

 

Pytanie 89 dot. Pakietu 39  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 

1,0 gwarantującym wyższą jakość produktu, odstąpienie od wymogu normy EN 388, która zgodnie z 

nowymi przepisami nie jest obowiązująca oraz dopuszczenie rękawic w rozmiarach od S do XL, pozostałe 

parametry zgodne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 90 dot. zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 1) 
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 Wnosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w 

zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 91 dot. zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt 2) i 3) 

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 2) i 3) poprzez ustalenie iż kara umowna w przewidzianej wysokości 

naliczana będzie od wartości towaru zamówionego a niedostarczonego (w pkt 2) oraz od wartości towaru 

reklamowanego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 92 dot. zapisów umowy § 11 ust. 1 
 Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „ z 

zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 93 dot. zapisów umowy § 11 ust. 2 pkt 1) 

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „gdy 

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność 

zmiany sposobu wykonania obowiązków stron. W szczególności zmiany stawki podatku Vat na wyroby 

medyczne 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.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

Pytanie 94 dot. zapisów umowy § 12 

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 12 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody 

Zamawiającego na cesję wierzytelności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 95 dot. Pakietu 7, poz. 1, 2, 3, 4 

Czy Zamawiający dopuści atraumatyczną końcówkę cewnika z otworem głównym i 2 bocznymi otworami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ. 

 

Pytanie 96 dot. Pakietu 49, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści płyn do płukania jamy ustnej z roztworem 0,12% chlorheksydyny zamiast 0,05% 

roztworem chlorku cetylopirydyny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 97 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści myjki barierowe do okolic krocza o rozmiarze 33cm x 22cm, opakowanie a’8 

sztuk z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 98 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia 

skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona 

dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi”? 
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Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty badań klinicznych 

potwierdzających  skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego 

z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej. 

 

Pytanie 99 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści myjki barierowe do okolic krocza o rozmiarze 20cm x 20cm, opakowanie a’25 

sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 100 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje. 

 

Pytanie 101 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści w składzie dimetikon, wyciąg z aloesu, witamina B5, witamina E? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 102 dot. Pakietu 49, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzania czepka w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy 

mocy 700 W? 

Odpowiedź: Jeśli pytanie dotyczy poz. 3 to Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych 

parametrów zawartych w SIWZ 

 

Pytanie 103 dot. Pakietu 50, poz. 1 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „skuteczność potwierdzona badaniami wobec B (w tym 

MRSA/ORSA/ESBL, VRE) i grzybów”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje. 

 

Pytanie 104 dot. Pakietu nr 11 

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej 2-komorowej o 

wymiarze 43 x 38 cm sterylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 105 dot. Pakietu nr 12 

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody medyczne o wymiarze 

14 x 250 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 106 dot. Pakietu nr 12 

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody medyczne o wymiarze 

14 x 250 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 107 dot. Pakietu nr 14 

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej dwuwarstwowej o 

gramaturze włókniny min. 55g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 108 dot. Pakietu nr 62 
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Pozycja 1. – czy w tej pozycji nastąpiła omyłka pisarska w opisie serwety włókninowej? Czy Zamawiający 

wymaga 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 m z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm? 

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje serwety włókninowej o wymiarach 

50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm. 

 

Pytanie 109 dot. Pakietu nr 62 

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku 

spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którego skład wchodzi 8, a nie 5 kompresów z gazy 

bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, natomiast zestaw nie posiada 3 kompresów z gazy bawełnianej 10 cm x 10 

cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 110 dot. wzory umowy § 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy (zał. nr 2) w zakresie § 7 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 na 

następujące: 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:  

2) opóźnienia w dostarczeniu partii towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto partii zamówienia, z którego 

realizacją pozostaje w zwłoce, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do SIWZ  

3) opóźnienia w uzupełnieniu ilości towaru lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru na wolny od wad, 

w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii zamówienia, wyliczonej zgodnie z załącznikiem A do 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 111 dot. Pakietu 56 

Czy Zamawiający dopuści igły z drenem 20cm w rozmiarach: 20Gx25mm, 20x19mm. Opakowanie 20szt.?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 112 dot. wzoru umowy §6 ust. 6  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu faktury zbiorczej obejmującej miesiąc kalendarzowy. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktury dla każdej zrealizowanej dostawy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 113 dot. wzoru umowy §7 ust. 1 pkt. 2), 3)  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kwotowego minimalnej wartości potencjalnych kar 

umownych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 114dot. wzoru umowy §11 ust. 2 pkt. 3)  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku 

zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta?  

 

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. 

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.  

Uzasadnienie:  

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw 

innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod 

pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 114 dot.  Pakietu 35  
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek 

ochrony indywidualnej kategorii I. Zgodne z normami EN 455-1-2-3-4, EN 420, EN 374-1 (z wył. pkt. 

5.3.2.) -2, ASTM F 1671. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 115 dot.  Pakietu 37  
W nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 

Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, 

EN 420, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z 

odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu.  

Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.  

Pakowane a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 116 dot. Pakietu 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 5,5cm x 

7,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 117 dot. Pakietu 5, pozycja 3. 

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny wykonany z włókninowej części zewnętrznej i wewnętrznej z 

pulpy celulozowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 118 dot. Pakietu 11, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 40 x 30 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 119 dot. Pakietu 13, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x80cm, gramatura 56g/m2, na opakowaniu 4 etykiety typu 

TAG do archiwizacji danych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 120 dot. Pakietu 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na penetrację płynów 120cm H2O, na opakowaniu 4 

etykiety typu TAG do archiwizacji danych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 121 dot. Pakietu 14, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, na opakowaniu 4 etykiety typu TAG do 

archiwizacji danych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 122 dot. Pakietu 21, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 123 dot. Pakietu 21, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 124 dot. Pakietu 27 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym ok.70% po 28 dniach, ok. 

50% po 42 dniach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ. 

 

 

Pytanie 125 dot. Pakietu 27, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej mocnej o długości 36mm z nitką o długości 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 126 dot. Pakietu 27, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej mocnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 127 dot. Pakietu 28  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych 

polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 

tygodniach i ok.20% po 4 tygodniach od zaimpalntowania. Czas wchłaniania 60-90 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 128 dot. Pakietu 28 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana 

jest długość 70cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 129 dot. Pakietu 28 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm we wszystkich pozycjach gdzie 

wymagana jest długość 140cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 130 dot. Pakiet 28, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły mocnej haczyk o długości 32mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 131 dot. Pakiet 28, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 132 dot. Pakiet 30, pozycja 7, 8 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 
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sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Pytanie 133 dot. Pakietu 30, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 134 dot. Pakiet 30, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia  pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym 

zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm 

(wkład chłonny 200x60). Chłonność min. 1,5 litra, przepuszczalność powietrza WVTR 3500 g/m2/24 h. 

Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Wykonany z min.4 wartsw: 

hydrofilna włóknina na całej powierzchni, wkład chłonny z superabsorbentem, warstwa spodnia wykonana z 

włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 135 dot. Pakietu 30, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład absorbcyjny (pochłania płyny, ogranicza zapachy i zachowuje suchość) z 

wkładem chłonnym pikowanym z dodatkiem superabsorbentu SAP, rozmiar 100 x 225 cm (rozmiar wkładu 

chłonnego 50 x 208 cm), wykonany z 5 warstw, chłonność 3820,18ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 136 dot. Pakietu 30, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony 

w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml, 

przepuszczalność powietrza WVTR 3500 g/m2/24 h. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, 

E.coli w chłonnym rdzeniu. Zbudowany z: powierzchnia i część spodnia pokryta włókniną polipropylenową, 

wkład chłonny z superabsorbentem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 137 dot. Pakietu 30, pozycja 4  
Czy Zamawiający dopuści podkład o przepuszczalności powietrza WVTR 3500 g/m2/24 h, zbudowany z: 

powierzchnia i część spodnia pokryta włókniną polipropylenową, wkład chłonny z superabsorbentem, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 138 dot. Pakietu 33, pozycja 9 i 11. 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł szpatuła podwójna przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 139 dot. Pakietu 34, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę(1) igieł z otworem bocznym do pobierania leków za opakowanie 

a’100szt. z przeliczeniem na opakowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 
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sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 140 dot.  Pakietu 36, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w 

kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o 

wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporność na 

rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 

g/m2 

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik 

ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 

50 g/m2 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 

gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, 

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana 

teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania 

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 

cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 

gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 141 dot. Pakietu 6 poz.2  

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna silikonowa wielokrotnego użytku, z kablem 4,5 m, do 

diatermii ERBE o wymiarach min. 25x15 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 142 dot. Pakiet 6 poz.3,4 

 Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny wielorazowy wraz z kablem o dł.4m do diatermii Erbe 

Vio-300 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 143 dot. Pakietu 7  

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w pozyc-jach 1-4 dopuści zamknięte 

systemy z dwoma bocznymi otworami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 144 dot. Pakietu 12  

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w pozycji 1 osłonę o wymiarach: szerokości 

10 cm, długość 2,5 metra? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 145 dot. Pakietu 12, pozycja nr 1 

Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody medyczne wykonaną z mocnej przeźroczystej folii PE, 

złożona teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach, szerokość 18cm, długość 2,5 metra, 

sterylna? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 146 dot. Pakietu 13, pozycja nr 1 

Czy zamawiający dopuści serweta operacyjną dwuwarstwowa przylepną z otworem owalnym: laminat 

dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy, wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 

EEC dla produktów medycznych, wymiary 150x180 cm, otwór owalny 5x15 cm, gramatura min. 48g/m2, 

odporność na penetrację płynów min. 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą 

ważności produktu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 147 dot. Pakietu 14, pozycja nr 1 

Czy zamawiający dopuści serwetę operacyjną trójwarstwową przylepną? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 148 dot. Pakietu 15, pozycja nr 1  

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów otolaryngologicznych w składzie: 

- serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym  

   wycięciem U (20x65 cm) – 1 szt. 

- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym  

  wycięciem U (20x20 cm) – 1 szt 

- taśmy samoprzylepne 9x49 cm – 2 szt 

- ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt 

- osłona na stolik Mayo  79x145 cm – 1 szt 

- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150x190 cm – 1 szt 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 149 dot.  Pakietu 15, pozycja nr 3 

Czy zamawiający dopuści zestaw serwet operacyjnych ze wzmocnieniem z akcesoriami do dezynfekcji pola 

operacyjnego w składzie: 

-serweta na stół narzędziowy o wymiarach 150x190 cm (wzmocniona)- 1 szt. 

-osłonę na stolik Mayo złożona teleskopowo o wymiarach 79x145 cm (wzmocniona) o obszarze                

chłonnym 65x85 cm- 1 szt. 

-serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 175x175 cm (wzmocniona) - 1 szt. 

- taśmę samoprzylepną o wymiarach 9x49 cm- 1 szt. 

- ręcznik celulozowy o wymiarach 30x40 cm- 4 szt. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 150 dot. Pakietu 11 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni 2 komorowej w rozmiarze 30 

cm x 40 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 151 dot. Pakietu 12 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania osłony na przewody o szerokości 16 cm oraz długości 

200 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 152 dot. Pakietu 12 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania osłony na przewody o szerokości 14 cm oraz długości 

250 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że osłona będzie składana teleskopowo. 

 

Pytanie 153 dot. Pakietu 13 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 75cm x 90cm 

z otworem 6x8cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 154 dot. Pakietu nr 13 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety operacyjnej z ruchomym otworem w 

rozmiarze 50cm x 75cm z otworem max. 6x15cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 155 dot. Pakietu 29 poz. 1.  

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompresu w opakowaniu a’50 z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości na 13 opakowań a’50 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Pytanie 156 dot. Pakietu 29 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompresu w opakowaniu a’10 z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości na 44 opakowań a’10 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 157 dot. Pakietu 29 poz. 3  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompresu w opakowaniu a’10 z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości na 44 opakowań a’10 sztuk. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż 

podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba 

sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać 

ilość do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 158 dot. Pakietu 29 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresu parafinowego w rozmiarze 10 cm x 

40 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 159 dot. Pakietu 36 poz. 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych zgodnie 

z poniższym opisem:  

„- Sterylny, jednorazowego użytku  

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni  

- Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania  
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- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier  

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i 

informacją o producencie  

- Gramatura 62g/m2  

- Zgodność z normą PN-EN 13795  

Skład  
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm  

- 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm  

- 1 serweta 100 x 100cm  

- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm  

- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, 

samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od 

płynnych i zawór do odprowadzania płynów 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 160 dot. Pakietu 42 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety takiej samej jak w poz. 1 wyżej wymienionego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 161 dot.  zapisów umowy.  

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego 

przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 162 dot.  Pakietu 7 poz. 1-4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 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, roz-

miar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi 

naprzeciwległymi, 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, z jednokierunkowym portem luer do 

przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, 

samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całko-wicie komorę płukania od dróg 

oddechowych pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w rozmiarach odpowiednio 14 Fr i 16 Fr. 

 

Pytanie 163 dot. Pakietu 32 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części 

chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia 

ergonomiczną pracę z przyrządem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu kompatybilności z butelkami ecoflac i kabipac. 

 

Pytanie 164 dot. Pakietu 49 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany w pozycji 1, zestaw do toalety jamy ustnej ma 

pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed 

otwarciem opakowania.  
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województwo zachodniopomorsk ie  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 165 dot. Pakietu 49 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach udokumentowania skuteczności zestawu do 

higieny jamy ustnej w redukcji VAP Zamawiający wymaga dołączenia badań klinicznych do oferty ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie 166 dot. Pakiet 53 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do aspiracji szpiku kostnego posiadających wygodny 

ergonomiczny uchwyt typu T, ogranicznik głębokości. Możliwość regulacji igły od 26mm do 79mm. 

Rozmiary 15G, 18G. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ. 

  

Pytanie 167 dot. Pakietu 11, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 41cmx33cm, pozostałe wymogi zgodnie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 168 dot. Pakietu 12, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 13cmx 240 cm. Pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 169 dot. Pakiet 12, poz. 1  
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 13cmx 244 cm. Pozostałe 

wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 170 dot. Pakiet 12, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 18x250cm. Pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 171 dot. Pakietu 21, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z wycięciem w kształcie litery ‘U’. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ. 

 

Pytanie 172 dot. Pakiet 21, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku całkowicie poliuretanowego (nieposiadającego 

wzmocnienia włókniną w części obejmującej kaniulę), pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 173 dot. Pakietu 35, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie opakowania a 90 szt. dla rozmiaru XL. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 174 dot. Pakietu 36, poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie: - 1x serweta na 

stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej  

- 1x taśma przylepna 9x50cm  
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- 2x ręcznik chłonny 30x20cm  

- 1x serweta z bil aminatu 75x90cm  

- 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym 

paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z filtrem i 

portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość 

mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego 

laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2, 

(współczynnik pylenia≤1,9 log10). Materiał odporny na penetracje krwi wg ASTM F1670 -zaliczane testy 

odporności na przenikanie krwi syntetycznej, odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporny na 

rozerwanie na mokro >200 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony 

pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany 

sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do 

dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę 

producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 175 dot. Pakietu 37, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych a 200 szt. (180 szt. dla rozmiaru XL), z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

 

         Dyrektor 

         Krzysztof Kowalczyk 


