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Zamawiający:    Opole, 15.11.2022r. 
Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku dla SPZOZ  Opolskiego Centrum 

Onkologii   na okres 12 miesięcy. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii  im. Tadeusza 

Koszarowskiego  w Opolu informuje, że działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ustawy z dnia                        
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710.) przedstawia poniżej treść zapytań 
do SWZ wraz   z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ. 
 

1  
Pytanie  nr 1 
 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Zadania nr 43 poz. 3   do odrębnego pakietu. Opisany                 
w SWZ produkt wskazuje na jednego producenta, co może utrudnić uczciwą konkurencję. Wydzielenie pozycji z pakietu 
pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość 
wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.  
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2 Pytanie 1 
 Czy Zamawiający w Zadaniu 53 poz. 1 i poz. 2 dopuści: spektrum B, F, czas do 15 sek., V czas od 1 min.? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza w poz.1 i poz.2 B,F – do 15 sek., V - do 1 min 
 
 Pytanie 2 
 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć 
Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której 
Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając 
zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za 
niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, 
w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 6 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji 
dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za 
towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 6 o treści: "W przypadku 
niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości 
brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub O zmniejszenie kar umownych dla Wykonawcy. W obecnej sytuacji 
chronione są tylko interesy Zamawiającego, a w żadnym stopniu nie są chronione interesy Wykonawcy. Prosimy                            
o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy równoważnych do tych chroniących interesy Zamawiającego 
 Odpowiedź: Brak zgody.. 
 

3 Dotyczy Zadania nr 51 
 Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiajacego o dopuszczenie w zadaniu nr 51, łącznika MR-CT o dł. 150 cm, 
wytrzymującego ciśnienie do 305 PSI.  
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza w zadaniu nr 51, łącznika MR-CT o dł. 150 cm, wytrzymującego ciśnienie                               
do 305 PSI.  

4 Pakiet nr 31 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuć centralnych o poniższych parametrach : 
Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG 
wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w 
rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 20cm. Zestaw zawiera :  
- Cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami 
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- Bezpieczną igłę do nakłucia 18G/70mm z systemem BLS redukującym wypływ krwi oraz zapobiegającym zatorowi 
powietrznemu 
- Nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik typu „J” o długości 60cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie jedną ręką 
- Bezpieczny skalpel 
- Dylatator 
- Strzykawkę 5ml 
- Dodatkowe skrzydełka mocujące 
- Zatyczki z membraną do wstrzyknięć 
- Kabel do EKG 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

5 Pytanie dotyczy zadania 12 
Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną o wymiarach 90x45x35 mm w opakowaniu 
kartonowym po 40 szt., które może służyć jako dyspenser ? 
Odpowiedź: Dopuszczamy z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań. 
 

6 Dotyczy zapisów SWZ:  
1. 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  nie wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością 9001:2015. 
Dotyczy Parametry Techniczne:  
3. Dotyczy Zadania nr 17 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu typu Bowie&Dick pakowanego po 100 lub 250szt. testów wraz z 
przyrządem testowym, z przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania SWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
4. Dotyczy Zadania nr 17 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu typu do kontroli sterylizacji parą wodną pakowanego po 100 szt. 
testów wraz z przyrządem testowym, z przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Dotyczy Zadania nr 17 poz. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieloparametrowych wskaźników paskowych, nielaminowanych, 
pakowanych po 250/500szt. testów, z przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

7 Wykonawca uprzejmie zwraca się z prośbą o rozdzielenie Pakietu nr 50 zawierającego Sprzęt kompatybilny z 
wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich oraz utworzenie z pozycji 1 oraz pozycji 2 dwóch osobnych pakietów. Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postpowaniu, co przełoży się na uzyskanie 
przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Wykonawca uprzejmie zwraca się również z pytaniami do Zamawiającego: 
Pytanie 1 dot. pakietu 51: Czy Zamawiający dopuści do postępowania łącznik podwójny Y, spiralny 150cm z zaworkiem 
bezzwrotnym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie 2 dot. pakietu 51: Czy Zamawiający dopuści do postępowania łącznik podwójny Y, prosty 150cm z dwoma 
zaworkami bezzwrotnymi? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie 3 dot pakietu 51 i 54: Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkty o innej wytrzymałości ciśnieniowej niż 

wskazana w formularzu asortymentowo cenowym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

8  

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1 wzoru Umowy.  
 
Zamawiający w § 6 ust. 1 wskazał: „za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności   w dostawie 
asortymentu objętego umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez 
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Wykonawcę, w wysokości 2% brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” W ocenie 
Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego 
uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej 
na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a 
może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę 
równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla 
którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze 
stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. 
Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w 
wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść 
Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., 
Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna 
równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, 
można ją uważać za rażąco\ wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści 
SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1 % 
Odpowiedź: Brak zgody.. 
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Pytania do SWZ: 

Dot. Pakiet nr 39 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, niepylnego wysokochłonnego, nieuczulającego 
podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAP. Podkład zbudowany                           
z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). 
Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość  50 (+/- 1 cm). Wchłanialność (badanie                                 
z wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Chłonność wg 
WSP 010.1.R3 and ISO9073-6 soli fizjologicznej 0,95l.  Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą 
produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Dot. Pakiet nr 39 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, niepylnego wysokochłonnego, nieuczulającego 
podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego  z polipropylenu, poliestru oraz SAP. Podkład zbudowany                                 
z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). 
Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość  50 (+/- 1 cm). Wchłanialność (badanie                                      
z wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Chłonność wg 
WSP 010.1.R3 and ISO9073-6 soli fizjologicznej 2,85l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą 
produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Dot. wzoru umowy §2 ust 10-11 

Zwracamy się z prośbą wykreślenie zapisów z treści umowy.  

Odpowiedź: Brak zgody. 

Dot. wzoru umowy §2 ust 11 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób 

następujący:  

11. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną 

szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 

Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może 

przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego  przedmiotu umowy wynikającego z cennika 

stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej umowy.  Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować 
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Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o 

której mowa w § 6ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 3, 3a), 3b)* do dnia zakupu 

zastępczego. 

Odpowiedź: Brak zgody. 

Dot. wzoru umowy §6 ust 1 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:  

1. Zmawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w 

terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 2% 

netto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 

niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu dostarczonego w 

niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, w tym również za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, powstałej z przyczyn wyłącznie zawinionych 

przez Wykonawcę 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zapisy § 6 ust. 1 a i b projektu umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego 

umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w 
wysokości  2% brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki 

b) za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie zwłokę w wymianie 
asortymentu niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu  
dostarczonego  w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie zwłokę w zakresie 
terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w wysokości 200, 00 zł, za każdy dzień opóźnienia zwłoki,  
powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę”  

W pozostałym zakresie –brak zgody. 

Dot. wzór umowy §9 ust 3, pkt e) 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący: 

d) w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu umowy w okresie przewidzianym na jej realizację – 

możliwość przedłużenia okresu trwania umowy nie dłużej niż o 6 miesięcy za zgodą obu stron.  

Odpowiedź: Brak zgody. 

10 Pakiet 53, poz. 1 

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie na 8 

warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 160 x 100 mm po rozłożeniu, 

wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 53, poz. 2 

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie na 8 

warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 160 x 100 mm po rozłożeniu, 

wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików 



 

5 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

11 Pakiet 23 

Czy Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne i ochronne pozbawione poniższych dodatków chemicznych – 
potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej? 
Pozostałe parametry bez zmian. 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

12 Dotyczy: 
Zadanie 1 
Poz. 1 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in.                         
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas strzykawki, są znane i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego                 
i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu, tym bardziej,                  
iż w poz. 2-4, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko wielkością 
(pojemnością) i położeniem stożka. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Poz. 16 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in.                   
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas igły luer, są znane i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego                   
i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu, tym bardziej,                       
iż w poz. 12-17, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko rozmiarami 
igieł. 
 Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Poz. 21 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in.                     
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
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Jednocześnie informujemy, iż w poz. 19-20 oraz 22-23, załączamy próbki igieł luer typu bezpiecznego, tego samego 
producenta różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko rozmiarem, co powinno umożliwić Zamawiającemu ocenę także 
w przedmiotowej pozycji. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Poz. 26 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. 
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas aparaty typu Intrafix, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Poz. 27-30 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas kaniule dożylne, są znane i od wielu lat stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Poz. 41 
1. Prosimy o korektę błędu pisarskiego w opisie cyt. „kompatybilny z drenem wielodrożnym z poz. 45” i zastąpienie 

zapisem „kompatybilny z drenem wielodrożnym z poz. 42”. 
Odpowiedź: Zamawiający koryguje błąd. 

Poz. 42 
1. Prosimy o korektę błędu pisarskiego w opisie cyt. „Kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z 

poz. 43 i 44” i zastąpienie zapisem „Kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 42”. 
Odpowiedź:  Zamawiający koryguje błąd. 

Zadanie 10 
Poz. 1-2 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Foleya z balonem 5-10ml, spełniające wszelkie pozostałe 

wymogi SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 6 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in.                  
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż w poz. 1-5, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się tylko rozmiarem od 
przedmiotowego wyrobu, co powinno umożliwić Zamawiającemu ocenę także w przedmiotowej pozycji. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Zadanie 13 
Poz. 6 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do nefrostomii z kaniulą punkcyjną w równoważnym rozmiarze 
17,5-18G x 20-22cm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego i 
światowego lidera w produkcji tego typu zestawów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 5 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 

trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji lub o złożenie 
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próbki zestawu do szynowania moczowodów z jednym końcem otwartym i jednym zamkniętym, co zobrazuje techniczne 
rozwiązania i jakość wykonania zestawów charakteryzujących się  zakończeniami opisanymi i wymaganymi w siwz („oba 
końce kateteru zamknięte lub otwarte”) . 

Odpowiedź: Dopuszczamy złożenie próbki zestawu do szynowania moczowodów z jednym końcem otwartym i jednym 
zamkniętym, co zobrazuje techniczne rozwiązania i jakość wykonania zestawów charakteryzujących się  zakończeniami 
opisanymi i wymaganymi w SWZ („oba końce kateteru zamknięte lub otwarte”) 
Poz. 9 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do szynowania moczowodów do URS w  rozmiarze 4,8 F o 

dwóch długościach 26 i 28 cm - do wyboru podczas zamawiania - tak jak obecnie stosowane. 
Wg naszej najlepszej wiedzy tego typu zestawy dłuższe nie występują. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 11 
1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, są znane 
i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno 
stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Zadanie 24 
Poz. 1 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski do procedur przygotowywania cytostatyków o równoważnych do 
wymaganych w SWZ parametrach (określanych wg ASTM F2100) - skuteczności filtracji bakteryjnej (3.0 microna) oraz 
cząsteczkowej (0,1 microna) na poziomie ≥ 98% oraz ciśnieniu różnicowym ˂ 49Pa/cm², spełniające wszelkie pozostałe 

wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu masek - tak jak obecnie stosowane.                                  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 2 

1. 1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie), prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas półmaski filtrujące FFP3, są znane i stosowane przez Zamawiającego 
i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Poz. 5 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie), prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas rękawice, są znane i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego i 
potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu - w ofercie wymagany 
skan opakowania oferowanego wyrobu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Zadanie 28 
Poz. 1 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważną, owalną elektrodę o rozmiarze 48x33mm, 
europejskiego i światowego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg SWZ, dotyczący „przylepności do skóry i odporności na przypadkowe 
odklejanie” - powinien być określony przez producenta, także poprzez wskazanie odporności na oderwanie (odklejenie) 
wyrażonej w N, na poziomie min. 5N lub więcej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Zadanie 29 
Poz. 5 

1. 1 W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie), prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych, są znane i od wielu lat 
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stosowane przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić 
żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Poz. 6 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do blokady splotów to igły, które mogą być użytkowane pod kontrolą USG, 
spełniające przy tym wszelkie wymogi SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Poz. 7 

1. 1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do blokady splotów to igły, które są użytkowane przy użyciu stymulatora, 
posiadanego przez szpital oraz pod kontrolą USG, spełniające przy tym wszelkie wymogi SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Poz. 10 
1 W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie), prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do punkcji opłucnej, są znane i  stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz. 13 

1. 1. W związku z zakończeniem produkcji przez jedynego wytwórcę sprzętu o podanych parametrach, prosimy o 
dopuszczenie do składania ofert na zestaw do nakłucia i drenażu jam ciała składający się m.in. z cewnika poliuretanowego 
z otworami bocznymi, skalowanego co 1cm o długości 12,5cm umieszczonego na bezpiecznej igle z dwukolorowym 
wskaźnikiem bezpieczeństwa,  strzykawki Luer-Lock 50ml, zaworu trójdrożnego  i worka o poj. minimum 2000ml, rozmiar 
8F/CH, pakowanego w jednym wygodnym do użycia opakowaniu lub o dopuszczenie do składania ofert na zestaw do 
nakłucia, składający się z kaniuli punkcyjnej o długości 78-80 mm oraz cewnika poliuretanowego w foliowej 
osłonce, kontrastującego w RTG o długości 450mm - tak jak obecnie stosowanego, europejskiego lidera w 
produkcji tego typu zestawów. 
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza drugi opis zestawu ( wytłuszczony na czarno). 
Zadanie 35 
Poz. 6 

1. 1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji lub o dopuszczenie do 
złożenia próbki sterylnej, spełniającej wszelki wymogi SWZ. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas rurki, są znane i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego i 
potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu, tym bardziej, iż w 
poz. 5 i 7-8, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko rozmiarami rurki. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Poz. 12 
2. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji lub o dopuszczenie do 
złożenia próbki sterylnej, spełniającej wszelki wymogi SWZ. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas rurki, są znane i od wielu lat stosowane przez Zamawiającego i 
potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu, tym bardziej, iż w 
poz. 10-11, załączamy próbki tego samego producenta, różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko rozmiarami rurki i 
kolorowym kodem identyfikującym rozmiar. 
Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 
Poz. 13-15 

1. 1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
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trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas maski twarzowe anestetyczne, są znane i stosowane przez 
Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz. 16 

1. 1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom wojennym 
na Ukrainie), prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas rury anestetyczne, są znane i stosowane przez Zamawiającego i 
potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 52 
Poz. 2 

1. 1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, min. trójwarstwowe maski chirurgiczne z elementami 
mocującymi na uszy w formie taśm elastycznych („gumek”) - tym samym prosimy o wykreślenie omyłkowo skopiowanych 
parametrów dotyczących długości troków, spełniające wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14683 dla typu IIR, 
a więc dodatkowo odporne także na zachlapanie na poziomie 160mm Hg, o wymiarach 17,8cm x 9,2cm, oraz ciśnieniu 
różnicowym ˂ 49Pa/cm², spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu 

masek  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i koryguje omyłkowo skopiowane parametry dotyczące długości troków. 
Poz. 3 
1.Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski chirurgiczne wiązane, o wymiarach 17,8 cm x 9,5cm, oraz 
całkowitej długości troków, po jednej stronie maski 83cm t.j. dłuższej niż wymagana w SWZ (góra/dół min. 38/34cm + 
szerokość maski 9,5cm) -   spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu 
masek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz. 2-3 
1.Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany zapisami SWZ poziom filtracji bakteryjnej (BFE) ≥ 98%, dotyczy poziomu filtracji, 
w odniesieniu do wielkości rozmiaru bakterii 3.0 microna. 
Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza. 

13 1. Czy Zamawiający w zad 40 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 
znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: 
Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, z penetrującym zamkiem i samonaprowadzającym się zatrzaskiem, 
uchwyty stabilizujące, zintegrowane ząbki Dostarczane w kolorystycznie oznaczonych zasobnikach po 4 szt.+2 gratis 
(Zamawiający oczekuje ceny za opakowanie a nie za sztukę), zgodnie z kolorystycznymi czytnikami kompatybilnych 
klipsownic typu Click a V rozmiar L, 1op = 14 zasobników - wraz z odpowiednim przeliczeniem ilosci? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
2. Czy Zamawiający w zad 40 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 
znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: 
Endoskopowa klipsownica typu Click aV, którą można stosowac z klipsami polimerowymi w rozmiarze L - 2 sztuki oraz XL- 
2 sztuki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
3. Czy Zamawiający w zad 40 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt 
znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: 
Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, z penetrującym zamkiem i samonaprowadzającym się zatrzaskiem, 
uchwyty stabilizujące, zintegrowane ząbki Dostarczane w kolorystycznie oznaczonych zasobnikach 4 szt. + 2 sztuki gratis , 
zgodne z kolorystycznymi czytnikami kompatybilnych klipsownic typu Click a V, 1 opakowanie = 14 zasobników, rozmiar 
XL - wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
5. Ewakuator laparoskopowy - woreczek elastyczny z drucikiem z pamięcią kształtu, umieszczony w wykonanej z 
tworzywa rurce bez trwałego przytwierdzenia, do użytku z trokarem 10 mm 800 ml, 1 opakowanie = 5 szt? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
6. Ewakuator laparoskopowy - woreczek elastyczny z drucikiem z pamięcią kształtu, umieszczony w wykonanej z 
tworzywa rurce bez trwałego przytwierdzenia, do użytku z trokarem 10mm 800 ml lub 1200 ml, 1 opakowanie = 5 szt? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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7. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, 
paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do 
długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów 
medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem 
podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, 
przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 40 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne 
stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, 
posiadały klasę III? 
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza ,nie wymaga. 
8. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji 
muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy 
i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu 
chirurgicznego.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.: 
9. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom 
Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 40 poz 1, 3 o możliwość zastosowania papierowej części blistra 
(magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, 
datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

14 Dot. Pakietu nr 38, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Dot. Pakietu nr 38, poz. 5 Czy Zamawiający wymaga fartuchów jałowych czy niejałowych? 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga fartuchów niejałowych. 

Dot. Pakietu nr 38, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 34 x 9cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15 Zadanie nr 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel posiadający w swoim składzie chlorowodorek lidokainy, glukonian chlorheksydyny, 
hydroksybenzoesan metylu, glikol propylenowy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel nie posiadający badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 1,2 x 40mm (18G)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 6, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednostronnie pokrytą środkiem myjącym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 6, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100g? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 26, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania bez możliwości wykonania bronchoskopii? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 26, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z możliwością wykonania bronchoskopii po podłączeniu 
adaptera, dołączonym osobno do systemu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 26, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z 2 otworami bocznymi? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 3-12 
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 13, 14 
Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z markerami RTG przed mankietem dooskrzelowym oraz na samym końcu 
rurki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 13, 14 
Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z kątowymi łącznikami obrotowymi wyłącznie w jednej płaszczyźnie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 13, 14 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania podwójnego uszczelnienia w łącznikach kątowych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 27, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: 

• Rodzaj filtracji: mechaniczna 
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% 
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% 
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  
• Przestrzeń martwa: 70ml 
• Waga: 36,5 g 
• Objętość oddechowa: 150-1500ml 
• Skuteczność nawilżania: -  
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 
• Złącza: 22M/15F-22F/15M 
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 
• Opakowanie: papier/folia 
• Jałowy: tak 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 27, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach: 

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) 
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% 
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% 
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy  
• Przestrzeń martwa: 40ml 
• Waga: 30g 
• Objętość oddechowa: 150-1500ml 
• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min 
• Złącza: 22M/15F-22F/15M 
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką 
• Opakowanie: papier/folia 
• Jałowy: tak 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 27, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP i EVA? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 27, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami karbowanymi o długości 160cm oraz trzecią o długości 100cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści wodę sterylną o parametrach: 

 Butelki o pojemności 350 ml lub 550 ml zawierające wodę steryną do terapii inhalacyjnej i nawilżania, 

 Nawilżacze wstępnie napełnione, 
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 Wyposażone w łącznik wraz z adapterem, 

 Butelki z rezerwuarem mają wbudowane łączniki do przewodów tlenowych, 

 Butelka posiada mikrodyfuzor do wytwarzania mniejszych pęcherzyków powietrza, co zwiększa powierzchnię 
wymiany, 

 Alarm dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego 

 Nie zawiera: DEHP, PVC, lateksu, konserwantów oraz substancji pirogennych 

 Możliwość stosowania do 30dni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 27, pozycja 21 
Czy Zamawiający doprecyzuje do czego odnosi się rozmiar nr 4? Do prowadnicy czy do rurki? 
Odpowiedź: Rozmiar nr 4 odnosi się do prowadnicy.  
Zadanie nr 35, pozycja 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 35, pozycja 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną ze stałym kołnierzem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 35, pozycja 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną nie posiadającą podziałki głębokości? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 35, pozycja 9-12 
Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wkładką kodowaną kolorystycznie? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 35, pozycja 16 
Czy Zamawiający ma na myśli pojedynczą rurę? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli  pojedyncza rurę. 
Zadanie nr 35, pozycja 16 
Jeżeli Zamawiający potwierdzi powyższe pytanie czy dopuści silikonową rurę wielorazową lub układ oddechowy z dwoma 
rurami o długości 2m? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza wielorazowej ani układu z 2 rurami. 
Zadanie nr 35, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o złączach 22F-22M/15F? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 35, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości do 15cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16  
Pytanie 1 - dot. opisu przedmiotu zamówienia, wymagań Zamawiającego– Zadanie 51 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 51 złącze proste o długości 150 cm, bez zastawki bezzwrotnej, 
przezroczyste na całej długości, również przy końcówkach. Reszta parametrów zgodna z SWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

17 Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania: 
Zadanie nr 34:  
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniowa z pompowanym mankietem, wyposażoną w kanał gastryczny we wszystkich 
rozmiarach oraz zintegrowany bloker zgryzu, zapewniającą wysokie ciśnienie uszczelnienia (do 40 cm H2O), wygiętą 
anatomicznie (co ułatwia zakładanie). Budowa maski umożliwia wykonanie intubacji dotchawiczej przez maskę pod 
kontrolą endoskopu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie nr 28:  
Czy zamawiający dopuści  elektrodę owalną o wymiarach 50 x 48 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
PAKIET 21 

1. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym:  
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- serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 60x145cm 
- fartuchy chirurgiczne posiadają odporność na przenikanie cieczy min. 40 cmH2O 
- serwety wchodzące w skład zestawu posiadają w strefie krytycznej odporność na penetrację płynów min. 
200cmH2O oraz odporność na rozerwanie na sucho / mokro min. 339 / 353 kPa. 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
2. Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym:  

- serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 60x145cm 
- serwety wchodzące w skład zestawu posiadają w strefie krytycznej odporność na penetrację płynów min. 
200cmH2O oraz odporność na rozerwanie na sucho / mokro min. 339 / 353 kPa. 
Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
3. Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym:  

- serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 60x145cm 
- fartuchy chirurgiczne posiadają odporność na przenikanie cieczy min. 40 cmH2O 
- nie ma kieszeni przylepnej do liczenia gazików 80x50cm 
- serwety wchodzące w skład zestawu posiadają w strefie krytycznej odporność na penetrację płynów min. 
200cmH2O oraz odporność na rozerwanie na sucho / mokro min. 339 / 353 kPa. 
Pozostałe parametry i skład bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
4. Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o chłonności min. 285%? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

5. Pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe 
parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
6. Pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo o chłonności min. 

285%? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
PROJEKT UMOWY 

1. § 6, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie: 
- pkt a) - do kwoty 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia  
- pkt b) - do kwoty 0,5% wartości brutto reklamowanej części zamówienia  
- pkt c) - do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
 
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś 
od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 
Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad 
ich naliczania, jak na wstępie. 

Odpowiedź: Brak Zgody. 

19 Zadanie 9, poz. 1 
 Czy Zamawiający dopuści Filtr infuzyjny do przetaczania płynów dla dorosłych, z membraną 0,2 mikrona, o przepływie 
>20 ml/min, z zaciskiem, długość drenu 10 cm (+/- 2 cm) przed filtrem i 20 cm (+/- 2 cm) za filtrem (od strony pacjenta), 
czas stosowania do 96 godzin. Pakowany pojedynczo, sterylny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,  niezbędna zastawka antyzwrotna. 

20 1. Dotyczy: SWZ, Rozdział V pkt. 2. 

Prosimy o podanie dokładnego miejsca dostarczenia próbek. 
Odpowiedź: Sekretariat Opolskiego Centrum Onkologii  w Opolu ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 

2. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 4 ust. 7. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłania faktury wraz z towarem, po każdorazowym zamówieniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy i SWZ. 
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3. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 6 ust. 1. 

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 2% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów 

medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne 

zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcenie do udziału w 

zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do 

poziomu 1%. 

Odpowiedź: Brak zgody. 
4. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 6 ust. 1. 

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 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: Brak zgody. 
5.   Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Umowa § 2 ust. 3. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą 

składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia 

kolejnego”. 

Odpowiedź: Brak zgody. 
6. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 50. 

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: Zamawiający wymaga tylko i wyłącznie wężyków zatwierdzonych przez producenta z racji gwarancji na 

sprzęt, który posiada oraz ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. 

7. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy ,zadanie 50. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona 
w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia informacji o braku ftalanów (DEHP) w oryginalnej instrukcji obsługi 
materiałów eksploatacyjnych. 

21  
 Pytanie 1 – do formularza asortymentowo-cenowego –( zadanie 15, poz. 4.3 - filtry)  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów pakowanych po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pytanie 2 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 15  
Prosimy o poprawienie numeracji w pakiecie 15 w pozycji 2, 3 i 4. Rozmiary wkładek podane są w pozycji 4, wedle 
Wykonawcy powinny być w pozycji 3.  
Odpowiedź:: Rozmiary wkładek dotyczą pozycji nr 3 a nie pozycji nr 4, w której są filtry. 
Pytanie 3 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 15  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie ilości próbek do 1 sztuki?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ilości próbek do 1 szt / 1 arkusz. 
 Pytanie 4 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 15  
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 
zaoferować produkty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, jedyne kryterium stanowi 
cena (100%), a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny.  
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Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 5 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 15  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ?  
Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 6 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 17  
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 
zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, jedyne kryterium stanowi 
cena (100%), a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny. 
Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 7 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 17  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ?  
Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 

opisanych w SWZ. 

Pytanie 8– do formularza asortymentowo-cenowego – (zadanie 17, poz. 1,2,3,6,8)  
Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji, taśmy oraz 
etykiety były wyrobami medycznymi?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

Pytanie 9 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 19  
Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy 
zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu, jedyne kryterium stanowi 
cena (100%), a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny.  
Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 
opisanych w SWZ. 
Pytanie 10 – do formularza asortymentowo-cenowego – zadanie 19  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta 
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ?  
Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 
opisanych w SWZ. 
Pytanie 11 – do formularza asortymentowo-cenowego – (zadanie 19, poz. 1,3,4,5)  

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy do kontroli procesów mycia, dezynfekcji były wyrobami 
medycznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

22  
 PAK. 58 – Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 30ml z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
PAK. 60 – Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 100ml z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
PAK. 64 – Czy zamawiający dopuści pojemnik zakręcany z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
PAK. 65 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 200ml z zakręcanym szczelnym zamknięciem z zachowaniem 
pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
PAK. 66 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
PAK. 68 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1000ml z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
PAK. 69 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3000ml z zachowaniem pozostałych parametrów?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

PAK. 70 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5000ml z zachowaniem pozostałych parametrów? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

23  
 Pytanie 1  
Dotyczy: Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 55  
Prosimy o doprecyzowanie, czy w punkcie 3 (tabela) Zamawiający wymaga zaoferowania znacznika tkankowego 
kompatybilnego z igłą biopsyjną 13G i 10G zamiast znacznika tkankowego kompatybilnego z igłą biopsyjną 13G i 18G ?  
Pragniemy nadmienić, iż w pkt. 1 i 2 (tabela) Zamawiający wymaga zaoferowania igieł biopsyjnych w rozmiarze 13G i 10G. 
 Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w SWZ 
Pytanie 2  
Dotyczy: Załącznik nr 1. Formularz oferty  

Prosimy o dodanie po punkcie 5 formularza zapisu zgodnego z projektem umowy dotyczącym terminu ważności 
asortymentu dla m.in zadania nr 55 (§5 ust. 5a ) tzn.: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy z terminem ważności lub 
gwarancji na dzień dostawy nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy zadania nr 5 i 55) 
 Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 Formularz ofertowy poprzez dodanie zapisu: 
„6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy z terminem ważności lub 

gwarancji na dzień dostawy nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostawy do OCO (zapis dotyczy zadania nr 5 i 55)*” 

Pytanie 3  
Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.2  
Prosimy o doprecyzowanie jakich dokładnie dokumentów wymaga Zamawiający w §2 ust. 2, których Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć w dniu zawarcia umowy.  
Odpowiedź: Zgodnie z Projektem umowy i SWZ. 
Pytanie 4  
Dotyczy: Projekt umowy §2 ust.3a  
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu dostawy częściowej dla zadania 55, z 5 do 7 dni roboczych. Biorąc pod uwagę 
aktualną sytuację na globalnych rynkach, problemy z dostawami oraz transportem oraz z uwagi na fakt 
nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, określanej przez ustawodawcę krajowego i rząd jako 
epidemia a zatem siła wyższa termin 5 dni może się okazać zbyt krótki i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do 
dotrzymania zaś wkalkulowanie ryzyka kar umownych (bardzo wysokich i nierynkowych) w cenę oferowanych produktów 
może spowodować składania zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów”  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zapisy w Projekt umowy §2 ust.3a, który 

otrzymuje brzmienie: „ 3a) Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych - 
licząc od daty złożenia zamówienia e- mailem na adres……………. w godzinach od 7.30   do 14:30  ( dotyczy 
zadania  26 i 55 )*  

Pytanie 5  
Dotyczy: Projekt umowy §5 ust.3  

Wykonawca wnosi o wyrażenie na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i usuniecie wady lub nieprawidłowości z 5 
do 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. 

Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie 6  
Dotyczy: Projekt umowy §6 ust.1 a)  
Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust. 1 a) do 0,5% 
wartości brutto opóźnionej części dostawy, z przyczyn wyłącznie zawinionych przez wykonawcę, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki.  
Kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wysoka w stosunku do zawinionego przez wykonawcę naruszenia 
postanowień umowy, tzn. zwłoki w dostawie zamówionego towaru.  
Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie 7  
Dotyczy: Projekt umowy §6 ust.1 b)  
Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust. 1 b) do 50,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w sytuacji konieczności wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad, niegodnego 
ze złożonym zamówieniem, dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu a także za zwłokę w zakresie 
terminów wynikających z gwarancji i rękojmi.  
Kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wysoka w stosunku do zawinionych przez wykonawcę i wyżej 
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wymienionych sytuacji naruszenia postanowień umowy.  
Odpowiedź: Brak zgody 
Pytanie 8  

Dotyczy: Projekt umowy §6 ust. 5 
Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych 
związanych z nienależytą realizacją umowy do 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
projektu umowy  
Odpowiedź: Brak zgody 
Pytanie 9  
Dotyczy: SWZ,Rozdział V pkt 1 ppkt 2 b  
W związku z rozbieżnością pomiędzy treścią rozdziału V pkt 1 ppkt 2 b) oraz Rozdziału IX pkt 2 ppkt d) prosimy o 
wyjaśnienie czy Wykonawca w zakresie zadania nr 55, zobowiązany jest złożyć próbki wraz z ofertą czy w odpowiedzi na 
wezwanie Zamawiającego.  
Odpowiedź: Wykonawca w zakresie zadania  55 zobowiązany jest złożyć próbki w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego zgodnie z zapisami Rozdziału XV  pkt. 10 SWZ. 
Pytanie 10  
Dotyczy: SWZ,Rozdział IX pkt. 4  
Prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie postępowania Wykonawca powinien złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem 8 
do SWZ w zakresie zadania nr 55.  

 To znaczy czy Wykonawca powinien złożyć wyżej wymieniony załącznik wraz z ofertą, czy też na wezwanie 
Zamawiającego ? 

Odpowiedź: Wykonawca składa załącznik nr 8 na wezwanie Zamawiającego. 
 

24 Zadanie 45 
Pytanie nr 1 – poz. 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie 
eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce:  
- pojemnik o łącznej objętości 60 ml 
- objętość formaliny w pojemniku 20 ml 
- technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca 
bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie  
- wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed 
wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do 
ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu. 
 
Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – brak 
narażenia na ekspozycję oparów formalinowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
  

25 Pytanie 1 dot. Zadanie 23 

Pytanie 1 dot. Zadanie 23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na aktywne składniki środków 
dezynfekcyjnych (izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4%) i zgodę na 
zaoferowanie rękawic odpornych na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie 
alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na 
poziomie 1 potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie 2 dot. Zadanie 23 
Zamawiający wymaga rękawic pakowanych mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany 
potwierdzone na opakowaniu. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu i zgodę na zaoferowanie rękawic 
pakowanych tradycyjnie, umożliwiających pojedynczy pobór rękawic z opakowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie 3 dot. Zadanie 23 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby otwór centralny opakowania był zabezpieczony folią i dopuszczenie innego 
rozwiązania wpływającego na ograniczenie zjawiska kontaminacji - w postaci opakowania wyposażonego w 3 bigi – 
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pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, 
nie wpływające na łatwość otwierania opakowania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 4 dot. Zadanie 23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z ISO 14001 i OHSAS 18001. 
Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, iż nie ma żadnego obowiązku prawnego wdrażania i certyfikacji na zgodność z 
normami ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Wymienione normy są związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną 
pracy. W przypadku wytwórców wyrobów medycznych najważniejszą normą wynikającą choćby z Dyrektywy o 
wyrobach medycznych jest norma 13485, gdzie obowiązkowe jest wdrożenie wymagań, a nie nawet sama certyfikacja. 
Wymóg ten prowadzi do istotnego zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, naruszając 
tym samym zasadę uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności OHSAS 18001, pozostałe  wymogi zgodnie z SWZ. 
  
Pytania do projektu umowy: 

1) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do 
wysokości: 

a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru w lit. a); 
b. 0,5% wartości towaru reklamowanego w lit. b); 
c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. c). 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien 
mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy 
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do 
naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia 
niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

Odpowiedź: Brak zgody. 
 

2) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez dookreślenie, że kary umowne nim przewidziane naliczane 
będą w przypadku zwłoki a nie opóźnienia. UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie 
stanowi przykład klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle 
art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks 
cywilny”), określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkodę (i jest zobowiązanym do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca 
odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na 
wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu 
dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za 
zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie – zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on 
przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 
Kodeksu Cywilnego).  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zapisy § 6 ust. 1 a i b projektu umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego 

umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w 
wysokości  2% brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki 

b) za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie zwłokę w wymianie 
asortymentu niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu  
dostarczonego  w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie zwłokę w zakresie 
terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w wysokości 200, 00 zł, za każdy dzień opóźnienia zwłoki,  
powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę”  
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3) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 lit. d) projektu umowy poprzez dookreślenie iż zmiana umowy w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT na towar objęty niniejszą umową następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie 
właściwych przepisów i dal swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. 

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy. 
4) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie lit. g) o treści: „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: Brak zgody. 
 

26 Pakiet 1,2,3,4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie 
pojemności nominalnej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 poz. 1,2,3,4. 
Pakiet 1,2,3,6,7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w zadaniu 1 poz. 1,2,3,6,7. 
Pakiet 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 1, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 20 ml z podziałką co 0,5 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podziałka co 0,5 ml. 
Pakiet 1, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 1, pozycja 10-18 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek i igieł w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 1, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9 x40 mm lub 0,9x25 mm (20G)?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 1, pozycja 26 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z elastyczną komorą nie oddzieloną pierścieniem z drenem o 
długości 150cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 1, pozycja 27-30 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bez zastawki, w zamian wyposażone w filtr hydrofobowy zabezpieczający 
przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia? 
Odpowiedź: Zamawiający z filtrem hydrofobowym. 
Pakiet 1, pozycja 27 
Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G o przepływie 36ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 1, pozycja 28 
Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G o przepływie 56ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 1, pozycja 29 
Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G o przepływie 90ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
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Pakiet 1, pozycja 30 
Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G o przepływie 142ml/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon o pojemności 200 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 2, pozycja 3-6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dreny Redona były pakowane na prosto? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 2, pozycja 3-6 
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o zakresie rozmiarów Ch-12 do CH16 o długości 800 mm lub 1700 
mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  dł. 800 mm 
Pakiet 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści łącznik Y bez zastawki? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pakiet 3, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu pasywnego ran z drenem CH 27? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany żel do znieczuleń miejscowych potwierdzeń 
na biokompatybilność chloroheksydyny? 
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje  i dopuszcza. 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń błon śluzowych w postaci ampułko-strzykawki o pojemności 6 ml 
oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych ampułko-strzykawek i zaokrągleniem do 1667? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pojemność 6 ml oraz opakowania z przeliczeniem ilości. 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń błon śluzowych sterylizowany promieniami gamma? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza sterylizację promieniami gamma. 
 Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści wycenę stazy w opakowaniu a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków, wyposażone w otwór boczny umieszczony na szczycie igły 
jak na zamieszczonej fotografii poniżej: 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 6, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi 
o neutralnym PH 5,5, spełniającą pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 7, pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Zadanie 7, pozycja 12, 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Zadanie 7, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym o długości 60 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 7, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M lub L do wyboru przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 8, pozycja 1,2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z plastikowym pojemnikiem ssącym typu 
płaski mieszek wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 8, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej o długości drenu dla rozmiarów CH8- 7+/- 0,5 cm; 
Ch10-CH 14 długość drenu 19+/- 1 cm; Ch16-Ch18 długość drenu 21 +/- 1 cm; Ch-20-Ch40 długość drenu 34 
+/- 1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 8, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr’a z workiem w zakresie rozmiarów Ch8-Ch24 z ramieniem bez 
perforacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 8, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr’a z workiem w zakresie rozmiarów Ch12-Ch24? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia o wymiarach 90x45x39 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia pakowaną po a’40 sztuk oraz ich wycenę z 
przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 19? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia o miękkim i delikatnym włosiu wykonanym z 
medycznego polietylenu nie powodującego podrażnień skóry oraz miękką gąbką poliuretanową zapewniającą 
delikatne czyszczenie skóry? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłotrzymaczem z tolerancją 
długości +/-1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z igłotrzymaczem z tolerancją długości +/-1 cm? 
Pakiet 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu rękaw 
papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym oraz nerką plastikową? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ bez dodatkowych zestawów. 
Pakiet 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami i strzykawką bez 
opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 
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1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm 
1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem 
przylepnym o średnicy 8 cm 
10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa 
10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa 
1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski 
1 szt. Chwytak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna 
1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna 
1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer 
1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer 
1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm 
1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm 
1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11 
1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm 
Opakowanie – twardy blister dwukomorowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 2, 3, 4, 5– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stół 
narzędziowy o wzmocnieniu 65 x 190 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 2, 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik Mayo 80 x 140 
cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, folia niepiaskowana, łączna gramatura 80g/m2, odporność na 
rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 108/95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pakiet 21, poz. 2, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami obłożeniowymi z padem 
chłonnym o wymiarach 25 x 60 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 2, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą przylepną 180 x 180 
cm (w miejsce serwety 200 x 200 cm)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem standard M bez 
dodatkowego owinięcia w papier krepowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami standard z zapięciem 
na szyi na rzep bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu, odporność na przenikanie cieczy min. 20 cm 
H2O? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kieszenią przylepną 30 x 40 
cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 2, 3, 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z osłoną na kable z 
tolerancją wymiarów +/-1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 2, 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kieszenią przylepną z 5- 
kieszenami do liczenia gazików o wymiarach 96 x 26 cm, z możliwością zawieszenia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pakiet 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem wykonanym z 
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o 
gramaturze 80g/m2, odporność na penetrację płynów 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 
180/172 kPa, chłonność pow. 900%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą brzuszno-kroczową 
180/280 x 220 cm z otworem przylepnym 30 x 20 x 20 cm w części brzusznej oraz otworem kroczowym 10 x 
15 cm zabezpieczonym klapką? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą nieprzylepną 120 x 95 
cm z tolerancją wymiarów +/-5 cm? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kieszenią przylepną 2 sekcje, 
30 x 40 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem standard L bez 
dodatkowego owinięcia w papier krepowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 3, 4, 5– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchami standard z 
zapięciem na szyi na rzep bez możliwości zapinania w dowolnym miejscu, odporność na przenikanie cieczy 
min. 20 cm H2O, rękaw tradycyjny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 3, 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z uchwytami Velcro z 
tolerancją wymiarów +/- 1cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze skalpelem bezpiecznym nr 
11P? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą pod pośladki 90 x 120 
cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę 90 x 120 cm. 
Pakiet 21, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką 10 ml luer z zielonym 
tłokiem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 120 
ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zestaw z pojemnikiem plastikowym 120 ml. 
Pakiet 21, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z chustą z nitką RTG 45 x 45 cm, 6 
warstw, białą? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z chustą brzuszną z gazy z nitką 
RTG 45 x 75 cm, biała, bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą urologiczną z trójwarstwowej 
włókniny SMS 190 x 230 cm, zintegrowaną z osłonami na kończyny, dolna część serwety wykonana z folii PE, z otworem 
brzusznym o średnicy 6 cm i otworem kroczowym o średnicy 6 cm. Serweta posiada worek do zbiórki płynów z filtrem i 
portem do odsysania treści o wymiarach 55 x 80 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami plastikowymi o 
tolerancji wymiarów +/- 1 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 1-5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza próbki w wersji niesterylnej. 
Pakiet 21, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod pośladki o wymiarach 114cm x 150cm, 
wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni przylepnej jednokomorowej 40 x30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni przylepnej dwukomorowej 40 x 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 9, 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m2, spełniających 
pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 6 warstwowej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 11, 15 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania technologicznego i wstępnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 21, poz. 12 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy serweta ma posiadać przylepiec wokół 
otworu, czy też ma być nieprzylepna? 
Odpowiedź: Serweta ma posiadać przylepiec wokół otworu, w SWZ dokonano korekty błędnego zapisu. 
Pakiet 21, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, 
folia niepiaskowana, chłonność 350%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 17 nitkowej, kolor biały? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 21, poz. 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS, z rękawami 
wszytymi prosto, fartuchy zapinane na standardowy rzep. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką 
identyfikację rozmiaru fartucha? Rodzaj fartucha określony w postaci nadruku. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm o gramaturze 
60g/m2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 21, poz. 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania z bluzą wykończoną przy szyi lamówką                 
w kolorze ubrania, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, dostępne w kolorze niebieskim i zielonym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, 
niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor\niebieski, tekstura na końcach 
palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 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: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 30, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 38, pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’15sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Zadanie 38, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 34cm x 8 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 38, pozycja 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Zadanie 38, pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Zadanie 39, pozycja 1 
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 wg 
EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt, 
Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m2. Część spodnia z włókniny polipropylenowej                        
o gramaturze 37g/m2. Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m2. Waga produktu 100 g, WVTR 3500 
g/m2/24 h? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 39, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm 
±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej                                      
z superabsorbentem SAP , warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 
3820,18 ml; opakowanie 10 szt. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczej folii chirurgicznej o wymiarach 
całkowitych 42 x 42 cm i powierzchni lepnej 42x 36 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 52, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary 
maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna                   
z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm2 , 
czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację 
na badania na zgodność z normą 14683). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 52, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny, wymiary 
maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z 
normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm2 , 
czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację 
na badania na zgodność z normą 14683). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ tj. taśmy elastyczne. 
Zadanie 52, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny, 
wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie10,5cm . Zgodna 
z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienieróżnicowe 34,67 Pa/cm2 , 
czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację 
na badania na zgodność z normą 14683). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
 

27 Pytanie nr 1 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką 
możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy 
przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? 
Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: Brak, zgody. 
 Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy: 
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 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: Brak zgody. 
Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za 
odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie 
całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną 
już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie 
z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł 
możliwość niezrealizowania 20% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania 
kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?  
Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i 
Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca 
zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z 
prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w 
wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia 
publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest 
równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady 
swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i 
pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.  
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Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy 
sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia 
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć 
do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o 
ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.  
Odpowiedź: Brak zgody. 
Pytanie nr 6 Dotyczy wzoru umowy: W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 6 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za 
„zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane niezgodnie z treścią ustawy.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zapisy § 6 ust. 1 a i b projektu umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 
„1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego 
umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w 
wysokości  2% brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki 

b) za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie zwłokę w wymianie 
asortymentu niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu  
dostarczonego  w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie zwłokę w zakresie 
terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w wysokości 200, 00 zł, za każdy dzień opóźnienia zwłoki,  
powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę”  

 
Pytanie nr 7 Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła 
poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień 
umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie 
spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do 
wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli 
uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana 
przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a 
„kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 
majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 
2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich 
mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, 
która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego 
wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., 
sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków 
umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. 
Odpowiedź: Brak zgody. 
 Pytanie nr 8 Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 6 ust. 1 
„wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar 
umownych w następujących przypadkach: a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie 
asortymentu objętego umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez 
Wykonawcę, w wysokości 1% netto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, b) za zwłokę w 
wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie asortymentu niezgodnego z złożonym 
zamówieniem bądź za zwłokę w wymianie asortymentu dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, w 
tym również za zwłokę w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi, w wysokości 1% netto wartości wadliwego 
towaru, za każdy dzień zwłoki, powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę W ocenie wykonawcy 
procentowo i kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru 
prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia 
Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody. W zakresie 
niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego 
w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że: „Nie jest przy 
tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco 
wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz 
przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie 
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dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem 
zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być 
„rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których 
można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja 
pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga 
trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych 
wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie 
Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar 
umownych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zapisy § 6 ust. 1 a i b projektu umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 
„1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie zwłokę  w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego 
umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w 
wysokości  2% brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki 

b) za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie zwłokę w wymianie 
asortymentu niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie zwłokę w wymianie asortymentu  
dostarczonego  w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie zwłokę w zakresie 
terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w wysokości 200, 00 zł, za każdy dzień opóźnienia zwłoki,  
powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę”  

 
Pytanie nr 9 Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie dokładnego miejsca/adresu do złożenia próbek składanych wraz                    
z ofertą . 
Odpowiedź: Sekretariat Opolskiego Centrum Onkologii  w Opolu ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole. 
 Pytanie nr 10 Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie ilości składanych próbek w pakietach nr 71,72 i 73 do ilości 
po 1 sztuce do oceny jakości z uwagi na duże rozmiary pojemników oraz kwestie poniesienia dodatkowych kosztów przez 
wykonawców. Zamawiający jest w stanie dokonać oceny jakości również na 1 sztuce oferowanego asortymentu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości składanych próbek w pakietach nr 71,72 i 73 do ilości po 1 
sztuce. 
Pytanie nr 11 W związku z tym, iż dla asortymentu w pakietach 56 do 73 nie wymaga się sporządzenia instrukcji 
technicznych, wnosimy o usunięcie wymogu dostarczenia ww. przedmiotowego środka dowodowego w tych pakietach. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 Pytanie nr 12 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający pomimo, iż wymaga złożenia oświadczenia w Rozdziale nr V pkt. 
1 ppk.1) wymaga również złożenia deklaracji zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych jako przedmiotowych 
środków dowodowych w Rozdziale nr V pkt. 1 ppkt.2)c)? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 ( Projekt umowy)  § 2 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, 
ust. 2, Zamawiający będzie wymagał tych dokumentów w dniu zawarcia umowy. 
 Pytanie nr 13 Zadanie 60: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności maksymalnej 100 ml.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie nr 14 Zadanie 64: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika zakręcanego o pojemności 120 ml, 
pokrywającego się parametrami z opisem 
pojemników z zadania nr 61. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

 

28 Zadanie 10: 
Poz. 7 i 8 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania cewników o jednej długości 40 cm, spełniających pozostałe wymogi 
swz. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Poz.11 
1.Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w bezigłowy port do pobierania 
próbek z przeźroczystym okienkiem do podglądu do kontroli procesu próbkowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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2.Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać dwuświatlowy dren o długości 150cm? 
Odpowiedź: Tak. 
Zadanie 13: 
Pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do szynowania moczowodów dla opcji oba końce kateteru 
zamknięte cewnika 100% silikon w rozmiarach 6Ch i 7Ch do wyboru przez Zamawiającego. Reszta zgodnie z SWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 13  
Pozycja 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego rozm. 6 Fr o długości 90 cm  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 13  
Pozycja 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego o długości 90 cm. Reszta zgodnie z SWZ.  
 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 13  
Pozycja 2-3  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, żeby cewniki wykonane były z materiału dwuwarstwowego innego niż 
poliuretan.? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pakiet 13  
Pozycja 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przez skórnej z cewnikiem typu J. W zestawie: Igła 18G, 
prowadnica Seldingera o średnicy 0.038”, jeden zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, cewnik 
wykonany z materiału vortek 2-warstwowego z pamięcią kształtu z końcówką typu J z metalowym mandrynem.  O długości 
29cm. Opakowanie po 5 sztuk, sterylne. Zestaw dostarczany w opakowaniu typu peel pouch. Rozmiar 6/8/10/12/14 Ch/Fr  
 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 13  
Pozycja 10  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem z końcem „J” 11Ch/Fr i 14 Ch/Fr o długości 
min. 45 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Średnica wew/zew trokara 12/14Ch dla 11Ch/Fr, 15/17Ch dla 
14Ch/Fr., silikonowa tulejka mocująca, zacisk. Z workiem na mocz lub bez (do wyboru przez Zamawiającego). Pakowane 
po 5 sztuk, sterylne.  
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 13  
Pozycja 11   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do bezpośredniego nakłucia przy przezskórnej jednostopniowej 
nefrostomii z cewnikiem z materiału Vortek z końcówką „J” o długości 29cm, trokarem 19G, uniwersalnym łącznikiem do 
worków z mechanizmem obrotowym oraz tulejką mocując. Pakowany pojedynczo, sterylny. Rozmiar 8 i 10 Ch/Fr 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie do zadania 34 poz 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni maski krtaniowej do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, rurka i mankiet 
wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni. 
Sterylna, rozmiary oznaczone kodem kolorystycznym. Konstrukcja maski umożliwiająca uszczelnienie gardła i 
dopasowanie do indywidualnych warunków pacjenta dzięki kontroli wypełnienia mankietu. Maska w rozmiarach i zakresach 
wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-
50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie do zadania 26 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania, do rurek intubacyjnych z możliwością 
użytkowania u pacjenta przez 72 h, rozmiar 14,16 Fr. Cewnik o o długości 54 cm skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany 
kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w 
części dystalnej atraumatyczna końcówka z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi. Produkt sterylnie pakowany. 
Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych dołączonym do zestawu z 
obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub 
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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 całkowicie komorę 
płukania od dróg oddechowych pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie do zadania 26 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodu tlenowego, niejałowego, o dł. ok. 210 cm i przekroju gwiazdkowym, 
który minimalizuje ryzyko załamania się drenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie do zadania 26 poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymaga jako elementu zestawu wysokowydajnego nebulizatora 
umożliwiającego przeprowadzenie nebulizacji przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.)? Pozostałe 
parametry zgodne z SWZ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.. 
Pakiet 12 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie suchych, jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, 
wykonanych z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości, a z drugiej gąbka poliuretanowa), 
wyposażonych w czyścik do paznokci z polipropylenu, pakowanych po 40 sztuk w karton służący jako podajnik 
szczoteczek.  
 Rozmiar szczoteczki: 79x50x40 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. 
Pakiet 22 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką 
polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. 
Grubość (mediana) na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 
289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej 
poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą 
rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 
374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-
1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN 
ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem 
przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Produkowane zgodnie 
z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem 
do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie 
nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 22 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 
polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła 
zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania 
niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do 
rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM    F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa 
i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na 
poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem 
jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz 
informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających 
wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy 
fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   
 
Pakiet 22 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z syntetyczną 
wielowarstwową powłoką polimerową, z poliakrylanem i surfaktantem, zewnątrz antypoślizgowe. Średnia grubość: na 
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palcu 0,23 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie  0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, 
anatomiczne, poziom protein <50ug/g rękawicy, długość min. 275 mm, siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 14 N. 
Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN 
ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 14 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne 
laboratorium). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach 
ułatwiającymi otwieranie. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 
9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar 
rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.   
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 22 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawice dostosowane do systemu podwójnego zakładania 

posiadające zewnętrzną warstwę z makroteksturą zapewniającą pewny chwyt oraz wewnętrzną wielowarstwową powłokę 

polimerową, z poliakrylanem i surfaktantem oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu 

naturalnego koloru ciemnozielonego, która nie wysusza dłoni użytkowania zapewniając przy tym najlepsze nakładanie. 

Posiadające średnią grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, długość min. 290 – 297 mm 

dopasowana do rozmiaru, AQL 0,65, średnia siła zrywania min. 14 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie 

zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, 

anatomiczne, sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. EN 455-3 oraz 

ASTM D7427-16 (metoda FitKit). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii 

III, typ B wg EN ISO 374-1. Przebadane na przenkalność wirusów zg. z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na 

przenikanie min. 28 cytostatyków, zg. z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz min. 20 

substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). 

Dostępne w rozmiarach 5,5-9,0. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pakiet 22 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawice posiadające wewnętrzną warstwę nitrylową skutecznie 
oddzielającą dłoń użytkownika od protein lateksu, dodatkowo silikonowanych oraz pokrytych przeciwdrobnoustrojowym 
chlorkiem cetylopirydyniowym z formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. prowitaminę B5, glicerynę, 
glukonolakton. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, 
średnia grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności 
od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 19 N.  Odporne na przenikanie substancji chemicznych zg. z EN 16523-1 lub 
równoważną oraz odporne na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Mankiet rolowany z widocznymi 
podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi 
tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ. 
B wg. EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Opakowanie 50 par. Dostępne w 
rozmiarach 5,5- 9,0. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Pakiet 22 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych z 
syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna 
antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat 
CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 
min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. 
przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków 
cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i 
ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar 
rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów z SWZ. 
Pakiet 22 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, polichloroprenowych (neoprenowe), bezpudrowych, 
warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowanych, pokrytych przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po 
zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 
0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru),, średnia siła zrywania min. 10 
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N.  Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach 
wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). 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. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. 
Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5- 9,0. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 22 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych (Isolex) bezpudrowych z syntetyczną 
wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia 
grubość: na palcu 0,23 mm, dłoń 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 
kremowe,  długość min. 289 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek 
ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 
6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych 
zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Kod EAN na opakowaniu 
jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami 
jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 
50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 22 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych, bezpudrowych, wewnątrz 
silikonowanych, pokrytych przeciwdrobnoustrojowym CPC.  AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, 
anatomiczne, średnia grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,17 mm, długość min. 287-300 mm (w 
zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 16 N.  Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 
zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Mankiet  rolowany z widocznymi 
podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi 
tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ 
B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 13 
cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raport z wynikami badań). Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych 
(raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami 
jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa 
(L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 22 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz 
środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak 
oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami 
chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie do zadania 23 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic o parametrach lepszych niż opisane, tj. wysokoodpornych 
na penetrację substancji chemicznych, w tym na penetrację aktywnych środków dezynfekcyjnych, tj. 70% izopropanol, 
20% etanol, 0,4% kwas nadoctowy, chlorek bezalkaniowy, 30% nadtlenek wodoru, wszystkie na najwyższym poziomie 
odporności (poziom 6) oraz 37% formaldehyd >120 min (poziom 4), zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, 
potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, 
DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Proces produkcyjny zgodny z ISO 
9001, ISO 13485, ISO 45001 (zastępująca już nieobowiązującą normę OHSAS 18001) – potwierdzone informacja na 
opakowaniu. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią 
chroniącą zawartość przed kontaminacją. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na 
opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt., 
pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie do zadania 23 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o podwyższonej odporności na przenikanie substancji chemicznych i 
cytostatycznych. Odpornych na penetrację aktywnych środków dezynfekcyjnych, tj. 70% izopropanol >30 min (na 2 
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poziomie), 50% chlorek benzalkonium > 480 min (na 6 poziomie), 10% kwas octowy - odporność 152 min (poziom 4) oraz 
37% formaldehyd >240 min i 30% nadtlenek wodoru >480 min (poziom 6), potwierdzone raportem z badań dołączonym do 
oferty. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków toksycznych 
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 (raport z wynikami badań). Pozbawione szkodliwych dodatków chemicznych, m.in. tiuramów, 
DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Producent stosuje systemy 
zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 
45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania - 
dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Instrukcja 
zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie 
minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt, pozostałe zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pytanie do zadania 23 poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz 
środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały poziom 
ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz 
substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?   
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza. 
Pytanie do zadania 23 poz. 1 
Z uwagi na fakt, iż zawartość akceleratorów chemicznych używanych w procesie produkcji ma bezpośredni wpływ na 
występowanie i nasilenie reakcji alergicznych wśród personelu medycznego, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, 
czy w związku z opisem SWZ oczekuje, aby rękawice były produkowane bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. 
tiuramy, MBT, ZMBT,BHT, BHA, DPG, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Nadmienimy, że często 
prezentowane są w postępowaniach o zamówienia publiczne wyniki badań metodą HPLC wykazujące brak akceleratorów, 
która zgodnie z wiedzą naukową, nie ma wystarczającej czułości do wykrycia akceleratorów, użytych faktycznie                           
w produkcji (np. ditiokarbaminianów), które są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza. 
Pakiet 39 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o chłonności 1800-2300 g, pozostałe zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 39 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o chłonności 1600 ml, pozostałe zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 39 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet ochronnych na stół operacyjny, przeciwodleżynowych, 5-cio 
warstwowych, zintegrowanych wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, 
samowygładzających się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. 
Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej 
(niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po 
powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki 
notyfikowane. 
Parametry: 
- chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-
6), wskaźnik chłonności min. 2000 % 
- gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm  
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na 
całej szerokości podkładu.  
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,  
- pakowana po 20 sztuk/karton 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 30, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny opatrunku za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 44, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu 



 

33 
 

o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; brzegi folii nielepne 
umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

29 Zadanie 13 
Poz. 2 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbki oferowanego wyrobu na stanach magazynowych (związanym m.in. z 
trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbki w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż w poz. 3 załączamy próbki  cewnika moczowodowego, tego samego producenta 
różniące się od przedmiotowego wyrobu tylko rozmiarem, co powinno umożliwić Zamawiającemu ocenę także w 
przedmiotowej pozycji.   

Odpowiedź: W przypadku wyrobów   o takich samych właściwościach (tego samego producenta ) różniących się tylko 
rozmiarem Zamawiający dopuszcza złożenie próbek w dostępnym rozmiarze odpowiednio w ilości przypisanej do pozycji. 
W Załączniku 2 do SWZ odstępuje się  od wymogu dostarczenia próbek do pozostałych pozycji tego wyrobu o takich 
samych właściwościach (tego samego producenta) różniących się tylko rozmiarem. 

 
Poz. 4 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. 
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowej pozycji. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas prowadnice nitinolowe, są znane i od wielu lat stosowane 
przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu.     

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz. 6 

1. W związku z tymczasowym brakiem próbek oferowanych wyrobów na stanach magazynowych (związanym m.in. 
z trudnościami w produkcji i dystrybucji wielu wyrobów medycznych w okresie pandemii Covid-19 oraz działaniom 
wojennym na Ukrainie) - prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia próbek w przedmiotowych pozycjach. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowane przez nas zestawy do nefrostomii, są znane i od wielu lat stosowane 
przez Zamawiającego i potwierdzenie ich zgodności z wymogami Zamawiającego, nie powinno stanowić żadnego 
problemu.      

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
 

 
Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe modyfikacje 
treści SWZ. 
 
Opracowały:           Zatwierdził: 
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   A. Kraj                     Marek Staszewski 
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