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Lp. Pytanie Odpowiedź
1 Dot. pakietu 28:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o lrrymiarach:
- połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77
cmł 1cm
- długość ściągacza ( mankietu) 8 cm+ 0,5 cm, reszta wymiarów
zgodna z SWZ2

Zamawiający dopuszcza

2 Dot. nakietu 38:
Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie
krótsrym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych?

Zamawiający nie wymaga dopuszcza

3 Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2:
Czy Zamavliający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek
wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni
Celsiusza zgodnie z notmą PN-EN 868-3?

Dopuszcza nie wymaga

4 Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2
Czy Zamałłiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i
EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o
materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie,
natomiast norma 868-3 dot. papieru Drzy rękawach pap-fol?

Zamawiający dopuszcza

5 Dot pakietu 38. poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący
sterylność przez 6 miesięcy (l80 dni) cojest potwierdzone
deklaracia producenta?

Zamawiający dopuszcza

6 Dot. pakietu 39. poz. 1:

Czy Zamawlający wymaga podkładów ginekologicznych
nadających się do sterylizacji?

Nie

,7 Dot. pakietu 39. poz. 3:
Czy Zamalviający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach
po 30 sńuk i przeliczenie oferowanych ilości?

Zamawiający doplszcza

8 Dot. pakietu 49:
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?

Dopuszcza nie wymaga



9 Dot. pakietu 71:
Czy Zamalltiający dopuści maski chirurgiczne typu II z
elasĘcmymi tasiemkami zamiast gumek?

Zgodnie z SWZ

l0 Dot. nakietu 71:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia ceńyfikatu
CE? Maski chirurgiczne są wyrobem medycznym klasy t, dla tej
klasy nie jest wymagany ceĄfikat CE.

Zamawialący odstąpi od
przedstawienia ceftyfikatu CE.
Zamalviający lłymaga dla wyrobów
medycznych kl. I deklaracji zgodności
i oznaczenia wyrobu znakiem CE

ll Dot. nakietu 72:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia celtyfikatu
CE? Ubrania chirurgiczne ofaz koszule dla pacjenta są wyrobem
medycznym klasy I, dla tej klasy nie jest wymagany ceĄfikat CE.

Zamawialący od stąpi od
przedstawienia ceĄfikatu CE,.
Zamawiający wymaga dla wyrobów
medycznych kl. l deklaracji zgodności
i oznaczenia wyrobu znakiem CE

lż Dot .umorw:
Czy Zamawialący wyrazi, zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1 pkt
7a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wykonaniu
zamówienia była naliczana od wartości niezrealizowanej części
zamówienia, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym
razie, zwłaszcza w przypadku zwłoki w dostawie niewielkiej partii
asońymentu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w
stosunku do waItości niezrealizowanej części umowy, a nawet
mog! al:y znacznie przewyższać waftość niezrealizowanej części
umowy. Taka kara była6y rażąco wygórowana w rozumieniu aft.

484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności
wyrażoną w art. 7 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający nie wyraża zgody

l3 Dot .umowy:
Czy Zamalviający zgodzi się na zmianę w § 6 ust, l. punkt lb) oraz
pkt 2) wyrażenia.,10% kwoty brutto okeślonej w § 4 ust. 3

umo\ł}" na \łyrażenie ,,10% kwoty brutto niezrealizowanej części
umowy"?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była
naliczana od wańości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od
wańości całej umowy, W przeciwnym razie, zwłaszcza w
przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej
części, kara umowna byłaby niewspółmiemie wysoka w stosunku
do waItości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby
znacznie przewyższać wafi ość niezrealizowanej części umowy.
Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu ar1. 484 § 2
Kodeksu cylvilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności
wyrażoną w ań. 7 ust, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający nię wyraża zgody

14 Dot.umowv:
Czy Zamawialący zgadza slę aby w § l l wzoru umowy zostało
dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: ,,Przed
rozwiązaniem umowy Zamawiający pisernnie wezwie Wykonawcę
do nalezytego wykonywania umowy"?
ZwaĄwszy na d,oniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania
umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający
wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie
wezwanie najprawdopodobniej znobilizuje wykonawcę do
nalezltego wykonywania umowy i pozwoli uniknąó rozwiązania

Zamawiający wyrźa zgodę aby w §
11 wzoru umowy zostało dodane
zdanie o następującej treści:

,,Przed rozwiązaniem umowy
Zamawiający pisemn ie wezwie
Wykonawcę do należytego
wykonywania umo.ńy w określonym
terminie"
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umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które
są niekorzystne dla obu stron

l5 Pakiet 4, porycja 1

Czy Zamavłiaiący dopuści papier w rozmiarze l04x40?
Zgodnie z SWZ

16 Pakiet 4, porycja 3
Czy Zamasviający ma na myśli rozmiar 60x10?

Zgodnie z SWZ 6 cm lub 60 mm

17 Pakiet 4, porycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w
rolce 209mm x 40m?

Zamawiający dopuszcza

l8 Pakiet 4, porycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30?
Zgodnie z SWZ

l9 Pakiet 4, porycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o

wymiarach 9ctn x 9cm x 200 kartek z przeliczeniern opakowań?

Zgoclnie z SWZ

20 Pakiet 12, porycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o
gramaturze laminatu 60glm2?

Zamawiający dopuszcza z
zachowaniem pozostĄch warunków
SWZ

21 Pakiet 12, pozlcja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw
do ańroskopii kolana o składzie:
. l x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o
rłymiarach 80 cm x 145 cm
. l x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 2ż cm x 7 5

cm
. 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach l0 cm x 50 cm
. l x serweta do arlroskopii z samouszczelniającym się
otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm,
wzmocnienie o wymiarach l00 cm x 50 cm
. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
. l x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x l90 cm
. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie
zestawu) o wymiarach l5Ocmxl90cm.
Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 glmż w strefie krytycznej
wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 d^ż,
zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
Łączna gramatura w strefie krytycznej l40 !m2. Odporność na
rozetwania sucho/mokro w obszarze kryrycznym 180/l72kPa.

Zgodnie z SWZ

22. Pakiet 12, porycja 3,5,6, 13, 17, 18 - Czy Zamawiający w
przypadku wezwania o dostarczenie próbek wyrazi zgodę na próbki
niesterylne?

Zam aw i a1 ący wy r aża zgo dę

ż3 Pakiet 12, porycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamalvialący dopuści zestawy
z fartuchami z oznakowaniem rozmiaru w postaci nadruku na
fartuchu oraz kolorowej lamówki?

Zam aw i aj ący d,opuszcza

ż4 Pakiet 12, pozycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestawy
z s€l,.łetą na stolik inshrrmentariuszki o wzmocnieniu 65 x l90 cm,
gramatura 63glm2?

Zuodnie z SW7,

ż5 Pakiet 12, pozycja 3, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z
serwetą na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x l40 cm?

Zgodnie z SWZ
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26 Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną
na końcrynę §Tkonaną z dwuwarstwowego laminatu PP+PE, wyrn,
30 x 80 cm?

Zgodnie z SWZ

z1 Pakiet lż, porycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą
chirurgiczną na kończynę o wymiarach 230 x 300 cm? Reszta
zgodnie z wymaganiami?

Zgodnie z SWZ

28 Pakiet 12, porycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestawy
z eqkjetą główną z cźerema naklejkami transferowymi
umieszczoną wewnątrz opakowania?

Zamawiający dopuszcza

ż9 Pakiet 12, pozxcja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw
do operacji biodra o składzie:
. l x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie
zestawu) o rłymiarach l50cm x 190 cm
. 4 x ręcznik chłonny o rłymiarach 30,5 cm x 34 cm
. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o
wymiarach 80 cm x 145 cm
. 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x
120 cm
. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm ,

z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x l00 cm, posiadająca
wzmocnienie rłysokochłonne w obszarze krytycznym,
zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
Lączna gramatura w strefie krytyczn ej I40 glm2.
. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm
. l x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 1 80 cm
. żx serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
. 3 x taśma samoprzylepna o uymiarach 10 cm x 50 cm
. 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cmx450crn
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 glmŻ w strefie krytycznej
wyposażone we wzmocnienie rłysokochłonne 80 ilmż,
zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
Łączna gramatura w strefie Ętycznej 140 g/mż.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim
poziomie.

Zgodnie z SWZ

30 Pakiet 12, porycja 5 - Czy Zamawialący dopuści zestaw z serwetą
Mayo o wzmocnieniu 60 x 140 cm, całkowita gfamatura serwe§/
80g/m2, odpomość na wypychanie na sucho/mokro l08/95 kPa?

Zgodnie z SWZ

3l Pakiet 12, porycja 5 - Czy Zamawlający dopuści zestaw z myciem
z serwetą do izolacji pionowej z przeztoczystej folii 200 x300 cm z
otworem 25 x 80 cm, zintegrowana z workiem do zbiórki pĘnów i
dwiema kieszeniami, folia PE o grarnaturze 80g/m2?

Zgodnie z SWZ

3ż Pakiet 12, porycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą
na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x 140 cm, wykonane z
włókniny?

Zgodnie z SWZ

JJ Pakiet 12, porycja 6 - Czy Zanawiający dopuści zestaw z osłoną
ortopedyczną 35 x 120 cm?

Zamaw iający d,opu szcza
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34 Pakiet 12, porycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą

włókninową I0 x 50 cm?

Zamaw ia1 ący d o ptl szcza

35 Pakiet 12, pozycja ó - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą

operacyjną (ekran samoprzylepny , poz. 14 zestawu)

samoprzylepną ż00 x 260 cm z wycięciem U 8,5 x 85 cm, ze

wzmócnieniem zintegrowanym z organizatorami przewodów,
gramatuta w obszarze wzmocnionym 1f9drr2? _

Zgodnie z SWZ

36

37

Pakiet 12, porycja 6 , Czy Zamałłiający dopuści

operacyjną (poz. l5 zestawu) wzmocnioną. samo

ż60 cm z uycięciem ,,U" l0 x 100 cm ze

organizatorami przewodów, gramatura w obszarze wzmocnionym
140g/rnż. chłonnośc w strefie kr-yWcznei ponad 900%?

Zgodnie z SWZ

. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

. 1 x taśma samoprzylepna o Nrymiarach l0 crn x 50 cm

. l x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o

wymiarach 80 cm x 140 cm
. 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x
80 cm
. 1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach

180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną,

zintegrowana Z

zbiórki pĘnów o
części ścianki tor

Zgodnie z SWZ

38

39

40

nozostałe wvmasania,

Zgodnie z SWZ

rukił rZ, poryę 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylną folię
chirurgiczną poliuretanową o grubości 0,03mm, z systemem

papierowych zabezpieczeń na brzegach o szerokości min, 2 cm,

ilłatwiaiacv orecvzvina. bezbolesną i skuteczną aplikacię?

Zgodnie z SWZ

Pakiet 12, porycja 9a, Czy Zamawiający dopuści fo|ię w
rozmiarze całkowitym 20 x 30 cm, pow. lepna 20 x 26 crn?

Zamawtalący dopuszcza

41 rlJarł tZ, porycja 9a - Czy Zamawialący dopuści folię w
rozmiarze całkowitym 30 x 28 cm, pow. lepna 30 x 22 cm?

Zamawiający dopuszcza

42 Pakiet 12, porycja 9b - Czy Zamavłiający dopuści folię w
rozmiarze całkowĘm 45 x 55 "., 

po*.&p!]ąll "l9 ,.L _
Zamav,, ialący dopu szcza

43 Pakiet 12, porycja 9c - Czy Zamalvlający dopuści folię w
rozmiarze całkowitym 56 x 84 "., poy.Ęplql9 . G ".!_

Zamawiający dopuszcza

44 Pakiet 12, porycja 10 , Czy Zamavłiający dopuści serrdetę o
gramafurze laminatu 60g/m2?

Zgodnie z SWZ

45 Pukił tZ, porycja 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do

znieczu]enia o wymiarach 75 x 90 cm, wyposażona w

samoprzylepny ohvór l0 x 15 cm, oraz 4 przylepce (5 x 5 cm) w

rogach senvety. Spelnia pozostałe Ł

Zgodnie z SWZ
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46 Pakiet 12, pozlcjz 1ż - Czy Zamawiający dopuści zestaw do
artroskopii stawu barkowego o składzie:
. 1 x senveta samoprzylepna o wymiarach l70cm x l80cm
wzmocnienie o wymiarze 5Ocm x 80cm
. l x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o
wymiarach 80 cm x 140 cm
. l x elasĘzczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60
cm
. 2 x taśma samoprrylepna włókninowa o wymiarach l0 cm
x50cm
. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
. l x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x
260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
. l x serweta samoprzylepna o wymiarach l50 cm x 1 80 cm
rłykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 56 glmż
. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie
zestawu) o wymiarach l50 cm x l 90 cm.
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny
trójwarstwowej Ępu SMS o gramaturze 50 !mż, w stlefie
kryĘcznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o
gramaturze 80 glmż, zintegrou,lane z organizatorami przewodów.

Zgodnie z SWZ

4,7 Pakiet 12, porycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną
ortopedyczną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, o
wymiarach 30 x 60 cm?

Zam aw i aj ący d o ptl szcza

4,7 Pakiet 12, porycja 1ó - Czy Zamawiający dopuści zestaw
uniwersalny z fartuchami o skladzie:
. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie
zestawu) o w}miarach 150cmx190 cm
. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
. l x fańuch chirurgiczny standard, XL, dł. l38 cm
. l x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, dł. 157 cm
. l x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o
wymiarach 80 cm x 145 cm
. l x taśma samoprzylepna o rłymiarach lOcmx5Ocm
. l x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o
*ymiarach 30cm x 40cm
. ż x serweta samoprąllepna o wymiarach 75cm x 90cm
. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm,
pasek samoprzylepny 85 cm
. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach l50cm x 240cm,
niedzielony pasek samoprzylepny 85 cm
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 glmż zintegrowana z dwoma
podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania
sucho/moko w obszarze krytycznym l20l110 kPa. Wytrzymałość
na rozciąganie na sucho/moko w obszarze kry.tycznym 56/50 N.
Odporność na penetrację płynów w obszatze krylycznym l20 cm
H2O. Współczynnik pylenia 3,4logl0. Chłonnośó warstwy
zewnętrznej min, 600%.
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR l6l0. Spełnia
wymagania wg normy EN l3795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Zamawiający dopuszcza
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Taśma mocująca w serwetach z marginesem o szerokości l cm,
Fańuchy z oznakowaniem rozmiaru w postaci nadruku oraz
kolorowej lamówki, pozwalające na idenĘfikację przed
rozłożeniem.
Zestaw spełn ia pozostale wrymagania.

49 Pakiet 12, pozycjl 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do
histeroskopii o składzie i parametrach:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki l00x150cm. Gramatura
materiału w polu krytycznyrn 63 glmz - 1sń.
2. Farfuch chirurgiczny Standard M-L, 120 cm - 1 sź
3. Fańuch chirurgiczny Standard XL, 138cm - 1 sa.
Faftuchy - w}trzymałość na wypychanie na sucho/mokro
l55,4ll54,8 kPa i odpomość na przenikanie cieczy > 20 cm HżO
4, Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 12-warstwowy - 10 szt
5, Sefweta samoprzylepna 50x75cm - l sztt.
6, Ser-weta ginekologiczna z torbą na płyny z filtrem, szĘwnikiem i

podłączeniem drenu, 160/240 x l 80 cm, zintegrowana z osłonami
na kończyny, z otworem samoprzylepnyn w okolicy krocza 10 x
15 cm, wykonana z laminatu o gramatuIze 56q.lmż - l szt.

Z amaw ia1 ący d opttszcza

50 Pakiet 12, porycja 18 - Czy Zamawtający dopuści zestaw do
porodu z selwetą dla noworodka 80 x 90 cm?

Zamarviający dopuszcza z
zachowaniem pozostałych warunków
SWZ

51 Pakiet 12, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do
porodu z serwetą operacyjną (poz. 6 zestawu) l 14 x l50 cm ze
wzmocnieniem, zintegrowana z torbą do zbiórki pĘnów, rłrykonaną
z dwuwarstwowego laminatu?

Zamawiający dopuszcza z
zachowaniem pozostĄch warunków
SWZ

5ż Pakiet 12, porycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do
porodu z serwetą operacyjną (poz.7 zestawu) 1l4 x 150 cm ze
wzmocnieniem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wykonaną
z dwuwarstwowego laminatu?

Zamawialący dopuszcza z
zachowaniem pozostaĘch warunków
SWZ

53 Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawialący dopuści fartuch
(endoskopowy) XXL wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o
glamaturze 35 glmZ iwzmocniony na rękawach, w okolicy
brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i
nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem. Długość rękawa 59
cm (bez mankietu), dfugość mankietu 7,5 cm (+/- 1 cm), Pozostałe
paramettv zgodne,

Zamawiający dopuszcza

54 Pakiet 29, porycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki luerJock pakowane po 250sź,
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza

55 Pakiet 30, porycja 1,3

Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania z PCY?
Zgodnie z SWZ

56 Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wcen za opakowanie a'800 z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zgodnie z SWZ

51 Pakiet 40, porycja la
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos,

gdzie wysokość nosków wynosi ok 13mm?

Zamawiający dopuszcza
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58 Pakiet 43, porycja 5A - 5G
Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z
domykanym ręcznie koreczkiem pońu bocznego, bez skóconej
nazw;r producenta na koreczku, z zasta:wką jednokierunkową

zamiast fi ltra hydrofobowego?

Zgodnle z SWZ

59 Pakiet 43, porycja 5F
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G- l,7?

Tak zapis zgodnie z SWZ

60 Pakiet 43, porycja 6'Ą - 6F
Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów
dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem pottu bocznego, bez

skróconej naz\\y producenta na koreczku, z zastawką
jednokierunkową zamiast fi ltra hydrofobowego?

Zgodnie z SWZ

61 Pakiet 43, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny Ępu moĘlek w
rozmlarze 25 G (0,5 mm)? Pozostałe pararnetry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza

6ż Pakiet 46, pozycja 1A
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH6 z
balonem o pojemności 3ml?

Zamawiający dopuszcza

63 Pakiet 46, porycja 1A-1I
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z czasem utrzymania do

1 dni?

Zamawiający dopuszcza

64 Pakiet 46, porycja lC - 1I

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CHl2
CHż4 zbalonem o pojemności 5-10ml?

Zamawialący doplszcza

65 Pakiet 46, pozycja 2L-2C
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z czasem utrzymania do

7 dni?

Zamawiający dopuszcza

66 Pakiet 46, pozycja 4A-4E
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana bez zmrożone1

powierzchni?

Zamawiający dopuszcza

67 Pakiet 46, pozycja 8A-8B
Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona bez zmrożonej
powierzchni?

Zamawiający dopuszcza

68 Pakiet 46, porycja 1lA
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z czasem utrzymania do

30 dni? W prrypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający

wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rorwiązanie znacznie

zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwo|i na złożenie
ofeĘ większej liczbie wykonawców.

Zamawiający dopuszcza

69 Pakiet 52, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej
zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości
76'] cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości
substancją neutraliĄącą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy
balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz
port do irygacii umożliwia|ący także doodblnicze podanie leków,

Zgodnie z SWZ
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z klamrą zamykaiącą światło drenu w celu utrzymania leku w
miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni,
W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z
zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane
lineamie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym
zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

10 Pakiet 52, porycja 2
Czy Zamavliający dopuści worki wymienne kompatybilne z
zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml
skalowane linearnie co l00 ml, numerycznie co 500 ml, przednia
część przeżroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed
wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub
bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym
balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez flltra z
absorbentem cieczy lub 2 sauki z filtrem węglowym i absorbentem
cieczy?

Zgodnie z SWZ

7I Pakiet 55, pozycja 1

Czy Zamalviający dopuści dren T-Kehr o długości 450x180 mm?
Zamawiający dopuszcza

,7ż Pakiet 56, pozlcja 2 - Czy Zamawiający dopuścijednorazową
myjkę do mycia ciała nasączoną j ednostronn ie środkami myjącymi
o neutralnym PH 5,5, wykonaną w calości z poliestru. o rozmiarze
l 2cm x 20 cm. gramaturze 90g/m'. u opakowaniu jednoslko\Ąrym

a'24 sńukj z nadrukowanym rozmiarem, graficzrią instrukcją
stosowania oraz składem. bez lateksu?

Zamarviający dopuszcza myjki
nasączone środkami myjącymi i

dezynfekcyjnymi.

13 Pakiet 56. porycja 3 - Czy Zamawiający dopuści myjkę lr
rozmiarze l6x22cm i gramaturze 75glm'?

Zamawiający dopuszcza

74 Pakiet 56, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
za opakowanie a'50 sźuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza

75 Pakiet 70, pozycja l - Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany
na troki?

Zgodnie z SWZ

76 Pakiet 70, pozycja l - Czy Zamawiający dopuści czepek w
ksźałcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 1 8g/m',
ściągany lekką, nieuciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok.
53cm?

Zamaw iający nie d opuszcza

77 Pakiet 70, porycja 1,2, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę za opakowanie a'l00 sztuk z odpowiednim przeIiczeniem
zamawianych ilości?

Zamaw i,ający wyrńa zgodę

18 Pakiet 70, porycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek w
rozmiarze uniwersalnym?

Zgodnie z SWZ

,l9 Pakiet 70, porycja 3 - Czy Zamalviający dopuści ochraniacze na
buĘ lłykonane z mocnej i wYrzymałej folii polietylenowej o
grubości 18 pm, ściągane podwójną gumką obszy,tą
ultradźwiękowo, o wymiarach 4l cm x l 5cm, w ko]orze
niebieskim?

Zamawiający dopuszcza

80 Pakiet 70, pozycja 3 - Czy Zamalviający dopuści ochraniacze na
buĘ wykonane z mocnej i wylrzymałej włókniny polipropylenowej
40glm2 z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką
obszytą ultradźwiękowo, o wymiarac}t 3 Scm x l7cm, w kolorze
niebieskim?

Zamaw l aj ący n ie dopuszcza
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81 Pakiet 70, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na
buty wykonane z mocnej i wlrzymałej włókniny polipropylenowej
30g/m', ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość
38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Zamawiający dopuszcza

82 Pakiet 71, porycja 1 - Czy Zamalvialący dopuści maskę medyczną
mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej
włókniny (25 glm2+ 25 glm'+ ż5 g/m'), o wymiarach maski l7,5cm
x 9,5cm, wymiarach gumek 16,5 cm, długości sztywnika do
formowania maski na nosie l0,5cm, zgodną z nonną PN-EN
14683:2019 + AC:20l9 typ II poziom filtracji bakterii BFE
98,24%, ciśnienie różnicowe 34,6'7 Pa/cm', czystośó
mikrobiologiczna 1,1l cfu/g, w kolorze niebieskim?

Zamawialący dopuszcza

83 Pakiet 71, pozycja 1 - Czy Zamavłiający wyrazi, zgodę na wycenę
za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?

Zamawiaj ący wyr aża zgodę

84 P^kjet 7ż, pozycjl ż - Czy Zamawialący wyrazi zgodę na wycenę
za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniern
zamawianych iIości?

Zamawiający wyraża zgodę

85 Pakiet 73, porycja 1 - Czy Zamalviający dopuści fartuch o
gramaturze ż0 glm1?

Zamawiający dopuszcza

86 Pakiet 73, porycja 1 - Czy Zamalviający dopuści fartuch z
rękawami zakończonymi mankietem?

Zamawlający dopuszcza

81 wyrazi zgodę na
l20 cm, szerokość

Pakiet 73, porycja l - Czy Zamalviający
zaoferowanie fartucha w rozmiarzę L (długośc
70cm, obwód całkowiĘ 140 cm)?

Zamawiający nie wyraża zgody

88 Pakiet 73, porycja 1 - Czy Zamawiający
zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL (długość
75cm, obwód całkowity 150 cm)?

uyrazi zgodę na
125 cm, szerokość

Zamaw iaj ący wy r aża zgo dę

89 Pakiet 73, porycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
za opakowanie a'l0 sźuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?

Zamawiający wyraża zgodę po
odpowiednim przeliczeniu

Ptoszę o u\łzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ,
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