
 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

NZ/357/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 18.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/01/01/2021 „DOSTAWA RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I 

POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB BLOKU 

OPERACYJNEGO ORAZ PRACOWNI I ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 

2021/S 096-250479 Z DN. 19.05.2021 R.” 

      

    Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 5.0 

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej 

pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o 

przekroju jak poniżej: 

• cewnik 6Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 1,5ml 

• cewnik 8Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

• cewnik 10Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

• cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

• cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml 

• cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny 

worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 6.0 

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej 

pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o 

przekroju jak poniżej: 

-cewnik 18Fr - 26Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny 

worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5.0 – 6.0 z Pakietu nr 99 i stworzy osobny 

pakiet? 

Nie 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 99, Pozycja 8.0 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu dwudrożny, z dwoma 

naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

• cewnik 6Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 1ml - 1,5ml 

• cewnik 8Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 2ml - 3ml 

• cewnik 10Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 
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• cewnik 12Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 5ml - 10ml 

• cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny 

worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8.0 z Pakietu nr 99 i stworzy osobny pakiet? 

Nie 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 117, Pozycja 1.0-2.0 

Czy Zamawiający zgodzi się na Zestaw do szynowania moczowodów z popychaczem długości 

40cm? Reszta parametrów jak w wymaganiach.  

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 118 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem 

poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 12Fr - 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę 

metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z 

prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.  

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 119 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskórnej nefrsotomii w zestawie z cewnikiem Malecota o 

przekroju 12F-14Fr  i długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. 

Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami 

niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład 

zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik o długości 100cm z rdzeniem 

nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu ‘J’ , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza prze 

pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz 

igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz 

skrzydełka mocujące cewnik. 

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 1.0 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 

końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 

przekroju 5Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 

umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 

prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 

ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 

sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 2.0 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 

końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 
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przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 

umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 

prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 

ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 

sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 3.0 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 

końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 

przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 

umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 

prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 

ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 

sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 4.0 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. 

Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z 

miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  

Zestaw o przekroju 3-4Fr o długości 8-13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica 

Nitinolowa typu ‘J’  oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na 

opakowaniu. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy: ZP/PN/01/01/2021, Pakiet nr 125, Pozycja 5.0 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada 

znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną 

końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o 

przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm 

umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie 

prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w 

ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt 

sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 2: 

Dotyczy pakietu 132: 

1. Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 2 z pakietu 132 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem : fałd osłony 

foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120 cm, na osłonie zaznaczone miejsce 

włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości obrazowania, żel 

sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, serweta rozmiar 40x40 

cm? 

Nie określono numeru pakietu. Zamawiający dopuszcza taki zestaw w pakiecie nr 42. 

 

ZESTAW 3: 

Pytanie  1 pakiet 123 poz B 

Czy w celu identyfikacji , oznaczenie PSI ma być widoczne na opakowaniu ? 

Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 

przedmiotowym zadaniu portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, 

nie wpływających na funkcjonalność : 

Ze względu na fakt ,że zamawiający podał dane techniczne , a nie kierował się  funkcjolanlnością i  

zgodnie z zasadą proporcjonalności i zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców , zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w przedmiotowym zadaniu 

portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na 

funkcjonalność :  

Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 168 pozycja A.0 :  

Port  wykonany w całości: z tworzowa wysokosprawnego, opcjonalnie naczyniowy o wymiarach 

podstawa: 29,9 mm x 24 mm.  zamiast   35 x 25 mm ( tak niewielka różnica nie ma wpływu na 

terapie )  Cewnik silikonowy 6,5 Fr  zamiast  7 mm o długości 50 cm (długość wystarczająca do 

założenia portu naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem do 20,7 bara. 

W zestawie silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 1 szt.wytrzymałaść 

membrany na  wkłucia zgodnie z normą KPa (ISO 10555-6 §4.5.3) 

Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 168  poz B  :  

Port naczyniowy  o wymiarach : membrana portu o średnicy 9,7mm. Cewnik silikonowy 6,5 Fr oraz 

8,5Fr (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 50 cm (długość wystarczająca do założenia portu 

naczyniowego). Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem do 20,7 bara. W zestawie 

silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 1 szt., wytrzymałaść membrany na  

wkłucia zgodnie z normą KPa (ISO 10555-6 §4.5.3) 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4  pakiet 123  

Prosimy uzasadnić merytorycznie  w przypadku niedopuszczenia :  który z zaproponowanych 

parametrów techniczny , zmienił funkcje użytkowania i wjaki sposób ma to negatywny wpływ na 

terapie , ww. porty zostały dopusczone do obrotu   na terenie całego świata i spełniają wszystkie 

wymagane normy  ? 

Pakiet nr 123 dotyczy igieł do portów. Pytanie niezrozumiałe. 
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ZESTAW 4: 

Pakiet nr  23 – Gąbki kolagenowe 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści hemostatyczny, resorbowalny kompres kolagenowy z 

niezdenaturowanego, liofilizowanego kolagenu typu I  pochodzenia bydlęcego. Jest szybko 

działającym miejscowym środkiem tamującym krwawienie. Zatrzymuje przepływ krwi w ciągu 2 do 

6 minut, w zależności od intensywności krwawienia. Biały kompres pakowany pojedynczo w 

sterylne opakowania.  Opakowanie handlowe zawiera 10 szt kompresów. Dostępne rozmiary: 

  2.5x3.5x0.6 cm (opakowanie 10 szt.) 

10x7x0.4 cm (opakowanie 10 szt.) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 5: 

Pakiet nr 164 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o rozmiarach 20 x 26 cm, pojemność 1500 ml, trzon o 

długości 32 cm, średnica trzonu 12 mm, pozostałe właściwości według opisu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 6: 

Ad pakiet nr 98 

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający opisując w poz.1-4 dreny z elastycznymi końcówkami 

oczekuje zaoferowania drenów, w których elastyczne końcówki tzw. żeńskie dopasowują się do 

przyłączy bez konieczności docinania końcówki do średnicy przyłącza. 

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz.1 i 3 drenów, w których 

jedna końcówka tzw. męska ma formę stożka schodkowanego zabezpieczonego dodatkową osłonką 

chroniącą światło drenu przez zainfekowaniem. 

Ad pakiet nr 48 

3. Prosimy o sprawdzenie, czy w poz. 1 i 2 nie zamieniono ilości zestawów do drenażu, podana w 

poz.1 ilość zestawów noworodkowych wydaje się zawyżona w stosunku do poz.2. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie dopuszcza drenów z końcówkami wymagającymi docinania. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zamawiający wyjaśnia, że doszło do pomyłki pisarskiej. Właściwe wartości: poz. 1.0 – 

15 szt., poz. 2.0 – 150 szt.  

 

ZESTAW 7: 

Poniżej przesyłam pytanie do zadania nr 58: 

Dotyczy pozycji nr 1-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do 

pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. 

Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. 

Dotyczy pozycji nr 2-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do 

pompy Medima o długości 250 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez 

zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniach. 

 

ZESTAW 8: 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 87 poz. 2 igły do znieczuleń 

podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT w rozmiarze 25G x 120 mm lub 130 mm 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 9: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 71 

1. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 71 Zestaw do 

przezskórnej ewakuacji powietrza z worka osierdziowego lub do drenażu powietrza bądź płynu z 

przestrzeni opłucnowej  do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: Igła 

wprowadzająca 18G dł. 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), Prowadnica o średn. 

0,028 inch dł. 40cm o zakończeniu J, Rozszerzadło, Kranik trójdrożny, Stożkowy adapter 

umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, Radiocieniujący cewnik typu Pigtail  dł. 15cm 

posiadający 6 portów bocznych w rozmiarze 5Fr, 6Fr, 8,5Fr 10,2Fr lub 12 Fr. Wyrób posiadającego 

etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione 

w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako 

międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku angielskim. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 75 

2. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 75 Zestaw do 

przezskórnej tracheostomii "Blue Rihno" (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego 

wchodzą: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie 

założonym cewnikiem prowadzącym. Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 

inch (1,32 mm). Rozszerzacze ładujące do rurki tracheotomijnej 3 szt. (7,5mm,8,5mm,9mm). 2x Igła 

wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G. Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 

cm. Skalpel jednorazowego użytku nr 15. Strzykawka Monoject 6ml. Czerwony pojemnik na zużyte 

igły. Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Elastyczna rurka 

tracheotomijną Shiley 8,5 lub 7,5. Wyrób posiadającego etykiety zawierające nazwy asortymentu w 

języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych 

symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadający instrukcje 

użycia w języku polskim. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 75 

3. Czy zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 75 Zestaw do 

przezskórnej tracheostomii Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego 

wchodzą: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie 

założonym cewnikiem prowadzącym, Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 

inch (1,32 mm). Rozszerzacze ładujące do założenia rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 

6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm), 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i 

bez) 7 cm, rozmiar 15 G,  Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm, Skalpel jednorazowego 

użytku nr 15,  Strzykawka Monoject 6ml, Czerwony pojemnik na zużyte igły, Żel poślizgowy, 4 

gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Całość na sterylnej tacy. Wyrób posiadającego 

etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione 
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w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako 

międzynarodowe oraz posiadający instrukcje użycia w języku polskim. 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 163 

4. Czy Zamawiający dopuszcza w części 163 asortyment posiadający etykiety zawierające nazwy 

asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów 

(zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz 

posiadający instrukcje użycia w języku angielskim. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 10: 

Pakiet 148 poz. 5 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrod pakowanych po 50 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem wymaganych ilości na 5 opakowań. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Projekt umowy- §3 ust. 7 

Zwracamy się z prośba o podanie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to oszacować koszty dostaw 

asortymentu a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży. 

Niemożliwe do określenia, zależy od pakietu, asortymentu itp. Historycznie do pakietu 148 j.w. 

w pytaniu były to często 1, rzadko 2 dostawy na miesiąc. 

Projekt umowy- §3 ust. 8 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 

Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 

Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja 

będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej 

Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest 

zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie 

Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - 

dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). 

Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 1%. 

Projekt umowy- §3 ust. 12 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych: " Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do przesunięć asortymentowych w ramach pakietu przy zachowaniu łącznej 

wartości kontraktu bez wprowadzania dodatkowych aneksów w przedmiotowej sprawie”. 

Proponowany zapis umowny jest jawnym obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od 

Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli 

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

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

przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa 

ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób 

wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może 

prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. 
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Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. 

ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść 

umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 

Zgodnie z SWZ. 

Projekt umowy- §3 ust. 14 

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku 

niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku 

odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona 

umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych 

procedur przetargowych przez Zamawiającego. 

Zgodnie z SWZ. Możliwość aneksowania umowy każdorazowo wymaga zgody wykonawcy, 

zatem w przypadku jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na aneks bądź na okres wydłużenia 

umowy zmiany te nie zostaną wprowadzone przez Zamawiającego. 

 

ZESTAW 11: 

Pytanie 1 Pakiet 79 Pozycja 1.2 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiajęcego o podanie rodzaju zakończnia. 

Nie ma czujników jednorazowych o zakończniu typu Y. Czy chodzi o zakończenie typu L ? Czy 

materiał zakończenia to pianka czy rzep ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zakończenie typu L. 

 

ZESTAW 12: 

Pakiet nr 90 

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie numer 90 dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z 

poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi 

kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek 

zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy 

zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, dostępne 

rozmiary: 

• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min 

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min 

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min 

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min 

• 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min 

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min 

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min 

• 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min? 

Pyt. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 90 pozycji 18, co pozwoli naszej 

formie na złożenie konkurencyjnej oferty? 

Pyt. 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 90 pozycji 18 - 20, co pozwoli 

naszej formie na złożenie konkurencyjnej oferty? 

Odpowiedź: 

Pyt. 1 – Zgodnie z SWZ. 

Pyt. 2 – Nie. 

Pyt. 3 – Nie. 
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ZESTAW 13: 

Pakiet nr 117 

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6‐miesięcznych 

zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach: 

‐ 4.7 CH, długość 26cm, 28cm, cewnik otwarty‐zamknięty 

‐3.7 CH o regulowanej długości 22‐32 cm, ceawnik otwarty‐otwarty? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 14: 

Pakiet 97, pozycja 1, 2, 3, 6-11 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego 

producenta o następujących cechach: 

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

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

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

ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej 

pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta, w oferowanym systemie króciec kątowy 

do podłączenia próżni znajduje się w pokrywie wkładu, zawór do zamykania próżni mocowany jest 

na drenie. 

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

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

demontażu..Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe z 

dużym otworem do pobierania próbek, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, 

wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. 

Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml. Kanistry  kompatybilne z 

oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. 

Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w 

zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. 

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu 

na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest 

potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie 

oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, 

w przypadku wybrania naszej oferty. 

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia bezpłatnie pojemników wielorazowych, 

uchwytów/elementów montażowych i montażu. 

Pakiet 97, pozycja 13, 14  

W oferowanym  systemie VacSax nie występuje tego typu rozwiązanie, natomiast występuje łącznik 

prosty montowany w pokrywie wkładu. Prosimy o dopuszczenie 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 97, pozycja 6-11  

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana 

data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym 

asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad 

asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie 
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nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we 

wkładzie. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 97, Poz 1, 2, 3, 6-11  

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów( zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) 

Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co 

jest poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196? 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 15: 

Dotyczy Pakietu 124 

1. Zamawiający dopuści zamknięty jednorazowy system do odsysania (do 72 godzin) w układzie 

zamkniętym dla rurek intubacyjnych o długości 57 cm; system składający się z: cewnika do 

odsysania w rozmiarach CH 10; 12; 14; 16 (do wyboru przez Zamawiającego), o potwierdzonym 

przez producenta czasie stosowania do 72 godzin bez wymiany cewnika, cewnik zakończony 

atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z otworem końcowym, gładko wykończone krawędzie) z 

dwoma otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na 

właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; cewnik z widocznymi oznaczeniami 

głębokości insercji skalowanymi co 2 cm, cewnik termoplastyczny, miękki a jednocześnie 

wytrzymały o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie jak i komfort pacjenta; kanał 

irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej); suwak zaworu 

sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne 

odsysanie, maksymalna siła ssania przy całkowitym odciągnięciu suwaka; wygodny uchwyt z 

oznaczeniem rozmiaru cewnika, w zestawie: łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, klin do 

rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z 

dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylny? 

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby zestawy miały możliwość podawania leków wziewnych 

w aerozolu (port MDI)? 

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby miejsce aktywowania odsysania (przycisk / suwak) było 

przezroczyste, aby łatwiej można było ocenić drożność drenu oraz efektywność odsysania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

ZESTAW 16: 

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 100 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 100 cewników do 

embolektomii Fogart'ego do usuwania zatorów i skrzeplin tętniczych,  jednokanałowych o średnicach 

cewnika: od 3 Fr do 7 Fr (co 1) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania 

umowy, reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 17: 

Prosimy o sprawdzenie czy w punkcie 12.3.1. SWZ nie nastąpiła omyłka w numerze rachunku 

bankowego podanego do wpłaty wadium, ponieważ numer rachunku powinien składać się z 26 cyfr 

natomiast podany numer w posiada tylko 22 cyfry. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie 

numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie pieniężnej. 

Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. 

 

ZESTAW 18: 

Część nr 49: Okularki do fototerapii 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny, opisany jak niżej: 

Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego 

pacjenta,  

 Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym 

promieniowaniem UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,  

 Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na główce dziecka poprzez system 

wielopunktowego przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, 

które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i 

zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów 

medycznych.  

 Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający 

deformacji w czasie stosowania fototerapii  

 Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, 

pakowane indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.  

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:  

Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)  

Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm )  

Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 19: 

Pytanie nr 1 - Załącznik nr 2 (formularz oferty) pkt. 2, poz. 9 i załącznik nr 3 ( wzór umowy)  § 3, pkt 

1a  - dotyczy Pakietu nr 96 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku zamówienia w trybie pilnym na „cito” dostawy 

były wykonywane w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia? 

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 96, poz. 3.0  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnej jednorazowej dwustronnej szczoteczki 

do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; szczoteczka posiada plastikową 

końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do 

kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm (50 sztuk w 

opakowaniu)? 

Pytanie nr 3 - Pakiet 96, poz. 3.4 i 3.6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z zabezpieczającą osłonką z 

polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia? 

Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.  

Odpowiedź: 

Pytanie nr 1 – zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 2 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytanie nr 3 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 20: 

Pytanie 1 – Pakiet nr 2 poz. 1 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   

wydzielenie z pakietu 2  poz. 1   i utworzenie z niej osobnego zadania. 

Proponowane przez nas zestawy spełniają wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 21: 

Pakiet 31 poz. 1-8 , 10-11 

Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był bez zawartości DEHP ? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 102 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poj. worka 2600 ml i komory kroplowej o poj. 400 ml. 

Reszta parametrów zgodna z wymaganiami SWZ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 131 

Czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia była zmrożona i posiadała nadrukowany na cewniku 

rozmiar numeryczny i skróconą nazwę producenta ? 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 22: 

Pakiet 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów z ochraniaczami pakowanymi osobno. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 7 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu patki osłaniającej podbródek. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 21 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 6x8cm. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 21 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na 

pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 21 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów w klasie Is. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 25 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 38x72mm 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 25 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o wymiarach 38x92mm. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 31 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w 

pakiecie. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 89 poz.1-4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-

24ml. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 89 poz.5-8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 

20-22ml. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 90 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 4 paskami radiocieniującymi. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 90 poz.1-6;9-17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, 

wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu 

bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w 

filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne 

skrzydełka z dziurkami do przyszycia, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco: 

Kod koloru Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm Przepływ 

Pomarańczowy 14 G 2,1 x 45 305 ml/min 

Szary 16 G 1,7 x 45 200 ml/min  

Biały 17 G 1,5 x 45 142 ml/min 

Zielony 18 G 

18 G 

1,3 x 45 

1,3 x 32 

100 ml/min 

105 ml/min 

Różowy 20 G 

 

1,1 x 32 

 

61 ml/min 

 

Niebieski 22 G 0,9 x 25 36 ml/min 

Żółta 24 G 0,7 x 19 23 ml/min 

Fioletowa 26 G 0,6 x 19 17 ml/min 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 90 poz.1-7;16-17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu o 

następujących parametrach:  

Kolor Rozmiar kaniuli 

(GAUGE) 

Rozmiar 

cewnika w 

mm 

Przepływ 

ml/min 

Pomarańczowy 14 G 2,20 x 45 310 

Szary 16 G 1,70 x 45 200 
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Biały 17 G 1,50 x 45 140 

Zielony 18 G 1,20 x 45 

1,20 x 38 

100 

105 

Różowy 20 G 1,00 x 32 64 

Niebieski 22 G 0,80 x 25 38 

Żółty 24 G 0,70 x 19 22 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 90 poz.19 

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 91 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 91 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 91 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 4 paskami radiocieniującymi. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 91 

Czy Zamawiający wymaga kaniul ze zdejmowanym uchwytem? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 104 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł oznakowanych kolorystycznie na konektorze igły oraz 

na opakowaniu zbiorczym. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 108 

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( 

nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 108 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o długości fali do 450 nm. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 116 

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 116 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 143 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z logiem umożliwiającym identyfikację 

wyrobu. 
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 143 poz.3,4,5,6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów o długości 150cm. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 143 poz.1,2 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na 

pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 145 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 1ml. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 150 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno gardłowych od rozmiaru 1. 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 23: 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 64, poz. 1 i 2 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 pakietu 64 bezpiecznego nakłuwacza 

jednorazowego użytku 21Gx1,8mm? Taki nakłuwacz zmniejszy uczucie bólu podczas badania. 

Zgodnie z SWZ. 

2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu 64 oraz utworzenie odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie 

silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 

pakiecie.  

Zgodnie z SWZ. 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 28 poz. 2 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu o składzie: Aqua, Paraffinum liquidum, 

Zinc oxide, Paraffin, Lanolin, Cera microcristallina, Sorbitan sesquioleate, Benzyl benzoate, Cera 

Alba, Benzyl alcohol, Linalyl acetate, Propylene glycol, Benzyl cinnamate, Lavandula angustifolia 

oil, Citric acid, BHA? 

Zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w słoiczkach plastikowych 

po 60g? 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 24: 

Pakiet 29 poz. 1.11; poz. 2.11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? 
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Pakiet 64  

Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, różniące się kształtem, element nakłuwający 

pierwotnie schowany, skonstruowany tak, aby niemożliwe było powtórne użycie, nakłuwacz 

aktywowany poprzez dociśnięcie od góry do opuszka palca? 

Pakiet 64 poz.2.9  

Czy Zamawiający dopuści element nakłuwający igła 21G 

Pakiet 64 poz. 2.10 

Czy Zamawiający dopuści głębokość cięcia 1,5 mm? 

Pakiet 64 poz. 3.9  

Czy Zamawiający dopuści element nakłuwający igła 30G 

Pakiet 64 poz. 3.10  

Czy Zamawiający dopuści głębokość cięcia 1,2 mm? 

Pakiet 9  

Czy Zamawiający dopuści maski FFP3  

posiada 5 warstw ochronnych  

posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 

zakładana na głowę z regulowanymi gumkami zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE ≥ 99% 

z zaworem ułatwiającym wydech 

ochrania przed przenoszeniem infekcji pomiedzy pracownikami a pacjentami 

produkt jest odporny na przenikanie rozbryzgów cieczy 

nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego 

jednorazowego  użytku 

produkt opatrzony znakiem CE 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 25: 

Zadanie 79 

Czy Zamawiający ma na myśli: 

Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla 

noworodków poniżej 3 kg, w kształcie „L” ,dł. kabla min. 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający 

w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych 

klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w 

technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem 

orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty ), 

kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 

cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w 

dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Zadanie 121 

wymogi techniczne pkt 2.10 

Prosimy o dopuszczenie filtra z minimalną wydajności nawilżania - 31 mg H2O/l przy TV 250 ml? 

wymogi techniczne pkt 4.9 

Prosimy o dopuszczenie filtra ze skutecznością filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): 
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minimum 99,764%? 

wymogi techniczne pkt 5.2 

Prosimy o dopuszczenie filtra z TV od 150 do 1200 ml? 

wymogi techniczne pkt 5.6 

Prosimy o dopuszczenie filtra o skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% oraz wirusowej: 

minimum 99,997% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy)? 

wymogi techniczne pkt 5.7 

Czy wymagany filtr powinien cechować się minimalnymi oporami przepływu nie gorszymi niż 0,5 

cm H2O przy 15l/min oraz 1,2 cm H2O przy 15l/min? 

wymogi techniczne pkt 5.9 

Prosimy o dopuszczenie minimalnej wagi 24g? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Zadanie 124 

Czy Zamawiający oczekuje systemu do odsysania zamkniętego pacjenta o długości 58 cm 

dedykowanego dla rurek intubacyjnych? 

Zgodnie z SWZ. 

Zadanie 153 

Prosimy o dopuszczenie układu do aparatów do znieczulania z tzw” rurą w rurze” (pkt 1.2 wymogów 

technicznych), gdzie powietrze wydychane ogrzewa powietrze dostraczane do pacjenta a zestaw 

dodatkowo wyposażony jest w linie do monitorowania EtCO2? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 26: 

Czy Zamawiający w pakiecie 74 dopuści: 

Poz. 1.5 – z założenia worek stomijny otwarty jest dla pacjentów z ileostomią – czy Zamawiający 

zgodzi się, iż jest to omyłka pisarska i uzna za właściwe złożenie oferty z workiem otwartym – 

ileostomijnym? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 2.5 – z założenia worek zamknięty jest dla pacjentów z kolostomią – czy Zamawiający zgodzi 

się, iż jest to omyłka pisarska i uzna za właściwe złożenie oferty z worekiem zamkniętym – 

kolostomijnym? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 4 (4.1) worek stomijny pediatryczny, dla dzieci od 6 mc. życia, jednoczęściowy, opróżniany, 

elastyczna, hydrokoloidowa płytka, z specjalnymi strefami zapewnijącymi dopasowanie, docięcie 10-

35 mm, miękka tkanina, kolor przezroczysty lub neutralny szary, zapięcie na rzep 

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych? W 

przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn 

znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z 

towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast 

faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy 

dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony 

priorytetowy), co zbiega się w czasie z dostawą. Jesteśmy w stanie przesyłać skan faktury (pdf) na 

adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu realizacji zamówienia na „cito” w ciągu 1 dnia w 

przypadku zamówień dotyczących pakietu 74 (worki stomijne). Ze względu na umieszczenie 

magazynu na Węgrzech nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia szybciej niż 2 dni. Wymóg 

dostaw w ciągu 1 dnia ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania firmom, które nie mają 

magazynu w pobliżu Szpitala.  

Zgodnie z SWZ. 

Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo-ilościowym (zał nr 1) dotyczącym pakietu 74 w 

kolumnie Kod UID ma na myśli kody UDI? Jeśli tak, kody UID mają kilka składowych i są bardzo 

długie, część składowa jest niezmienna (w niej mniędzy innymi kod EAN), a część składowa jest 

zmienna i przypisana do produkcji (jak data ważności, numer partii, numer seryjny) i nie jesteśmy w 

stanie określić wcześniej tych numerów – czy Zamawiający zgodzi się umieścić w tym miejscu kody 

EAN? 

Zamawiający wyjaśnia, że błędnie wskazał oznaczenie „kod UID”, zmianie ulega nazwa 

ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: „Kod UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: 

„Kod UDI-DI”. Zgodnie z Załącznikiem nr 1, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na 

żądanie Zamawiającego tabelę kodów UID z podziałem na pakiety w pliku w Excelu. 

 

ZESTAW 27: 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: 

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp. 

Pakiet 32, poz 1: Sondy moczowodowej z końcówką Tiemanna z termoplastycznego eslatomeru 

(pozostałe parametry zgodne z SWZ),, 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 117, poz. 1: Zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów sterowalnego 

z popychaczem o dł. 53 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ), 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 118, poz. 1: Zestawu do cystostomii z cewnikiem o dł. 65 cm (pozostałe parametry 

zgodne z SWZ), 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 119, poz. 1: Zestawu do przezskórnej nefrostomii z bezkoszulkowym zestawem 

rozszerzadeł (pozostałe parametry zgodne z SWZ), 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 120, poz. 1: Prowadnika do nefrostomii o śr. 0.035” (pozostałe parametry zgodne z SWZ), 
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 120, poz. 2: Zestawu rozszerzadeł o śr. 8-16 Ch (pozostałe parametry zgodne z SWZ), 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 28: 

Dot. pakiet 13 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 13 x 235cm z taśmą ułatwiającą 

mocowanie? 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. pakiet 13 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 13 x 235cm z taśmą ułatwiającą 

mocowanie? 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. pakiet 13 poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 15 x 250cm z taśmą ułatwiającą 

mocowanie? 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. pakiet 13 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę o wymiarze 15 x 250cm z taśmą ułatwiającą 

mocowanie? 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. pakiet 42 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę spełniająca wymogi SWZ posiadającą jedną etykietę 

spełniającą wszystkie wymogi dotyczące wyrobów medycznych? 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. Pakietu 108 poz. 1 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania pomiędzy igłą 

biorczą do wkłuwania, a komorą kroplową - poprzeczny skrzydełek ułatwiające wkłucie.  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. Pakietu 108 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi o 

aktywnej powierzchni filtrującej  ok. 14,2 cm2 ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Dot. Pakietu 143 poz. 3-9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przedłużaczy do pomp infuzyjnych zgodny ze 

wszelkimi środkami farmaceutycznymi po za taxanami?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Dot. Pakietu 143 poz. 3-9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Przedłużaczy do pomp infuzyjnych wykonanych z 

rożnych surowców w tym z polietylenu?  
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Dren przedłużacza musi być z polietylenu. Nakrętki dopuszczalne z innych materiałów. 

 

ZESTAW 29: 

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.1 

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 103cm2, o 

wymiarach 163,5x117mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe 

parametry bez zmian? 

PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.2 

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 73cm2, o 

wymiarach 105x150mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe 

parametry bez zmian? 

PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.3 

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne żelowe o powierzchni części aktywnej: 31cm2, o 

wymiarach 74x160mm, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 100sztuk, pozostałe 

parametry bez zmian? 

PYTANIE 4 DOTYCZY PAKIETU NR 105 POZ.4 

Prosimy o doprecyzowanie czy wtyk kabla od strony diatermii ma byc jeden bolec typu Jack czy też 

jeden cienki bolec po środku z dwoma otworami po bokach ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 30: 

Pakiet nr 76 

Prosimy o dopuszczenie komór z oznaczeniem maksymalnego poziomu napełnienia wodą. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 77 

Poz. 2.1 Układ oddechowy 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga układu z ramieniem wdechowym o dł. 1,5 m i 

zastawką PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia 

końcowowydechowego, z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce i zatyczką 

uszczelniająca. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 3.1 Wąż karbowany 

Prosimy o weryfikację czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu identycznego jak w poz. 

2.1. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 78 

Poz. 2.1 Kaniula donosowa 

Prosimy o modyfikację rozmiarów kaniul, gdyż rozm. XS, S, M, L nie są dostępne. Dostępne 

rozmiary to: 

wcześniaczy, noworodkowy, niemowlęcy, niemowlęcy średni. 
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 3.1 Kaniula donosowa 

Prosimy o modyfikację rozmiarów, gdyż kaniula pojedyncza dostępna jest tylko w jednym 

uniwersalnym rozmiarze. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 80 

Poz. 1.0 Układ rur 

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez 

drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy 

Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, 

których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, 

wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów 

srebra? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 4.1 Czapeczka 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czapeczki stosowanej zamiennie z czepcem o konstrukcji 

opaski owijanej wokół głowy pacjenta? Proponowany czepiec jest uniwersalnym rozwiązaniem 

przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur 

w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym 

zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować 

czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku 

obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę 

wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją 

główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. Ponadto proponowane 

mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na głowie pacjenta, 

sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki i zmianę kąta nachylenia generatora 

innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości 

urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej 

stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 6.1 Układ rur do nCPAP 

1. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez 

drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy 

Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, 

których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, 

wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów 

srebra? 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu do 

terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w 

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

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

montaż generatora do czapeczki, 

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

litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami 

główki pacjenta, 

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

Taki zestaw generatora umożliwia mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz 

uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność 

terapii. 

3. Prosimy o doprecyzowanie czy układ należy zaoferować w zestawie: układ pacjenta, generator, 

zestaw 3 końcówek oraz adapter do funkcji nCPAP? Maska nosowa została wyszczególniona w poz. 

3.1. 

4. Prosimy o dopuszczenie układu w pełni kompatybilnego z oferowanym respiratorem – do 

potwierdzenia oświadczeniem producenta układu. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 81 

Poz. 1.1 Układ rur 

1. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez 

drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy 

Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, 

których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, 

wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów 

srebra? 

2. Prosimy o dopuszczenie układu o parametrach: 

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, Æ wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany dł. 0,3m, 

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów 

zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości 

odcinka, 

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, 

- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, 

- zestaw generatora dwudyszowego 

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

- klipsy – 4 szt. 

3. Prosimy o doprecyzowanie czy generator ma umożliwiać umocowanie systemu na czepcu do 

terapii wymiennych oraz czapeczce w związku z tym zestaw generatora powinien posiadać w 

składzie: 

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

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

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

litery T, z rzepem mocującym, stanowiąca jednocześnie bufor przed przegrzewaniem i deformacjami 

główki pacjenta, 

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

Taki zestaw generatora umożliwia mocowanie i stabilizację na czepcu do terapii wymiennych oraz 

uzyskanie maksymalnej szczelności poprzez tworzenie garbu lub niecki, co wpływa na efektywność 

terapii. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 2.1 Końcówka donosowa 

Prosimy o dopuszczenie końcówki donosowej pozbawione kulistego osadzenia w korpusie 

końcówki, kompatybilne z proponowanym w poz. 1.1 układem, w rozm. XS, S, M, L. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 3.1 Maseczka nosowa 

Prosimy o dopuszczenie maseczki w rozm. S, M, L, XL 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 4.1 Czapeczka 

Prosimy o dopuszczenie maseczki z 3 rzepami do zamocowania generatora na głowie pacjenta. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 5.1 Uprząż 

Prosimy o dopuszczenie mocowanie o konstrukcji paskowej owijanej wokół głowy pacjenta. 

Proponowane mocowanie posiada konstrukcję paska z możliwością regulacji do aktualnego obwodu 

głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź 

u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany 

rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki. Dostępne w rozmiarach: XXS, XS, 

S, M, L, XL. Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w 

dowolnym miejscu na głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub 

niecki i zmianę kąta nachylenia generatora innego przy stosowaniu końcówki nosowej i innego z 

użyciem maski nosowej, zmniejszenie ilości urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie 

kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności połączeń, która wpływa na ograniczenie ilości 

niepowodzeń terapii. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 31: 

Pakiet 2, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami: 

- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt 

- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m2, ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przylepcem 5X60 cm - 

1 szt 

- SERWETA 200X170CM, min. 56 g/m2, ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przylepcem 5X60 cm - 

1 szt 
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- SERWETA 90X75CM, min. 56 g/m2, ŁATA CHŁONNA 37,5x70CM, z przylepcem 5X90 cm - 2 

szt 

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9X50 cm - 1 szt 

- SERWETA NA STOLIK MAYO wzmocniona,  145X80 cm, NIEBIESKA - 1szt 

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt. 

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 2, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:  

- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt 

- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m2, łata chłonna 37,5x70 cm, z przylepcem 5 x60 cm - 1 szt 

- SERWETA 200X170CM, min. 56 g/m2, łata chłonna 37,5 x 70 cm, z przylepcem 5 x 60cm - 1 szt 

- SERWETA 90X75CM, min. 56 g/m2, łata chłonna 37,5 x 70 cm, z przylepcem 5 x 90 cm - 2 szt 

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9 x 50 cm - 1 szt 

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt. 

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 2, poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami: 

- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm - 1szt 

- SERWETA 240X180CM, min. 56 g/m2, z wycięciem U 63x7 cm - 1 szt. 

- SERWETA 240X150CM, min. 56 g/m2, łata chłonna 37,5 x 70cm, z przylepcem 5x60 cm - 1 szt 

- TAŚMA MEDYCZNA SAMOPRZYLEPNA 9x50cm - 1 szt 

- SERWETA NA STOLIK MAYO wzmocniona, 145x80 cm, niebieska - 1szt 

- ręczniczki celulozowe 30x40 cm - 4 szt. 

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 2, poz.4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami: 

- serweta z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 245 x 180 cm 

zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w części kroczowej o wymiarach 10 

cm x 15 cm 

- serweta na stolik o wymiarach 150 cm x 190 cm będąca jednocześnie owinięciem zestawu 

Pozostałe parametry i elementy zgodne z SWZ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 2, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści torbę jałową w rozmiarze 89 cm x76 cm? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 2, poz.6 

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jałową 42 cm x 35 cm? 
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 2, poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową, z taśmą przylepną, w rozmiarze 60 x 60 cm, o chłonności 

1400 gr? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 18, poz.1,2 

Czy Zamawiający dopuści serwety z gazy wstępnie pranej? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 18, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a2? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 22, poz. 1,2 

Czy Zamawiający dopuści setony zapakowane w blister? Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 26 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 

 - SERWETA O GRAM. 43 G/M2 z laminatu polietylenowo-polipropylenowego 90X75CM Z 

OTWOREM W KSZTAŁCIE KOŁA 8 CM I PRZYLEPCEM WOKÓŁ - 1 SZT. 

- KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W - 20 SZT. 

- SERWETA O GRAM. 42 G/M2 z laminatu celulozowo-polietylenowego 90X75CM - 1 szt. 

- KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM PROSTE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt. 

- KLESZCZYKI MET. 14CM PEAN PROSTE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt. 

- NOŻYCZKI MET. 11CM PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM - 1 szt. 

Zestaw posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności 

oraz numerze serii, nazwie i producencie 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet 27 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie: 

1/ Do podłączenia dializy : 

* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M 

* 4 x kompres gaz. 17 N/16 W, 7,5x7,5cm, 

* 1 x podkład pola oper.(serweta jał. 45x45cm, włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o 

gram.42g/m2) 

* 2 x opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm 

* 4 x taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2 x15 cm 

2/ Do odłączenia dializy: 

* 1 para rękawiczek sterylnych lateksowych b/pudrowych rozmiar M 

*4x kompres gaz.17N/16W 7,5x7,5cm 

*2x opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm 

* 1x rękawiczka winylowa dla pacjenta w roz. L 
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Zestaw podzielony na dwie niezależne, możliwe do otwarcia osobno, jałowe części. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 29, poz. 1,2 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w blister?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytania do umowy: 

1. Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Tak. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy towaru do 15:00 w dni 

robocze? 

Zgodnie z SWZ. 

3.  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 

(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?    

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę 

do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć 

skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.  

Zgodnie z SWZ. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący sposób: 

„ 3.W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po 

stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % 

wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy. 

4.W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy” 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 32: 

1. Pytanie do pakietu nr. 82 

Czy wszystkie elementy zestawu wymienione w pakiecie 82 mają być wolne od DEHP , lateksu i 

BPA? 

Zgodnie z SWZ. 

2. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 2.0 3.0 4.0 5.0 

Czy zintegrowanie łącznika z strzykawką ma być fabryczne? 

Zgodnie z SWZ. 

3. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 3.0 

Czy zamawiający by zabezpieczyć kompleksowe przygotowanie leków onkologicznych wymaga 

również strzykawek o pojemności 5 ml? 
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Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

4. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 4.0 

Czy zamawiający by zabezpieczyć kompleksowe przygotowanie leków onkologicznych wymaga 

również strzykawek o pojemności 20 ml? 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

5. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 2.3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o oznaczeniu numerycznym skali co 0,1 ml ? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

6. Pytanie do pakietu nr. 82 pozycja 3.3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o oznaczeniu numerycznym skali co 1ml ? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

ZESTAW 33: 

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SWZ 

Mając na względzie obszerność przedmiotowego postępowania, zwracamy się z wnioskiem o 

odstąpienie od wymogu dołączania do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu (tj. Deklaracja 

zgodności, Certyfikat CE, powiadomienie do URPL) i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy o 

posiadaniu dokumentów zgodnych z wymogami ustawy o wyrobach medycznych oraz gotowości 

przedstawienia ich Zamawiającemu na każdym etapie postępowania przetargowego.  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku w ofercie lub załączenie niekompletnych 

przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnia 

dokumentów zgodnie z art. 107.2. ustawy pzp  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej 

pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach 50x60cm oraz 75x90cm, 

spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm, spełniającej 

pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej 

pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm, 

spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm, 

spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z owalnym 

otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z owalnym 

otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z owalnym 

otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z owalnym 

otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?  

Skład: Ilość 

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 10 

- Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm 1 

- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm 

otoczonym taśmą lepną 
1 

- Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm 1 

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?  

Skład: Ilość 

- Półprzezroczysta dwukomorowa taca 25,5 x 16 x 4,2cm 1 

- Pean prosty 14cm, metalowy 1 

- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w 10 

- Tupfer włókninowy 30/30 5 

- Strzykawka 2ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 

- Strzykawka 5ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 

- Serweta dwuwarstwowa epiduralna 75x80cm z otworem 

przylepnym 6x15cm (4 przylepce na rogach serwety) 
1 
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- Serweta dwuwarstwowa 50x60cm 1 

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe\ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?  

Skład: Ilość 

Część A:   

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 4 paski 1 

- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm 2 

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 6 

- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm 1 

- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M 2 

Część B:   

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 4 

- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm 2 

- Rękawiczka winylowa bezpudrowa L 1 

- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M 2 

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w 

oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi 

komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym 

Wyżej opisany zestaw stosowany jest z powodzeniem przez największe stacje dializ w Polsce. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 34: 

Pakiet 9 

1. W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów przy 

procedurach stosowanych w farmacji onkologicznej, w tym w szczególności do pracy przy 

sporządzaniu leków cytostatycznych - prosimy o potwierdzenie - iż oferowane maski lub półmaski o 

klasie ochronnej FFP3, powinny być oznaczone znakiem CE wraz ze wskazaniem numeru jednostki 

notyfikującej dany wyrób, co umożliwia jego weryfikacje i zabezpiecza Państwa przed zakupem 

masek, nie certyfikowanych lub certyfikowanych nieprawidłowo. 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski lub półmaski o klasie ochronnej FFP3, jako wyroby 

stosowane do ochrony przy procedurach w farmacji onkologicznej w tym w szczególności do pracy 

przy sporządzaniu leków cytostatycznych - powinny charakteryzować się skutecznością filtracji dla 

cząstek o wielkości do 0,1 mikrona na poziomie minimum 99,9% oraz dla penetracji chlorkiem sodu 

na poziomie min. 99,9%, przy bezwzględnym zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 37 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważne do opisanych w siwz cewniki do 

diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (niebronchoskopowego BAL) - z cewnikiem 

o średnicach wyrażonych w międzynarodowych jednostkach Charrie - cewnikiem zewnętrznym o Ch 

16 i cewnikiem wewnętrznym o średnicy Ch 12, adekwatnych długościach oraz miękką 

atraumatyczną końcówką widoczną w RTG - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu 

cewników - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
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2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny posiadać możliwość pobierania 

popłuczyn zarówno z lewego jak i prawego oskrzela, a tym samym czy zakończenie cewnika 

powinno być anatomicznie wygięte i dostosowane do bezurazowego wejścia do lewego skrzela i 

pobrania próbki. 

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki powinny posiadać dodatkowy port tlenowy 

umożliwiający podawanie tlenu w trakcie wykonywania procedury  także u pacjentów 

niezaintubowanych ? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 60 

Poz. 1 

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na zamknięty kształt 

wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie 

sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 

Zgodnie z SWZ. 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Końcówki żeńskie zabezpieczone koreczkami” 

oznacza wymóg zaoferowania kraników, zabezpieczonych koreczkami luer-lock, których trzpień 

położony jest poniżej własnej krawędzi. 

Zgodnie z SWZ. 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego 

określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu klinicznym), oferowane 

kraniki trójdrożne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub 

numer identyfikacyjny (REF) lub inne wskazane przez Zamawiającego równoważne dane 

identyfikacyjne na samym wyrobie. 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

4. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości kraniki trójdrożne, europejskiego 

lidera w ich produkcji, o wytrzymałości ciśnieniowej do 2 barów, spełniające wszelkie pozostałe 

wymogi siwz.  

Wg naszej najlepszej wiedzy, popartej zapisami normy ISO 8536-10:2015 „Produkty do infuzji do 

celów medycznych, część 10: Akcesoria do linii infuzyjnej stosowanej z aparaturą ciśnieniową”, a 

takim produktem jest m.in. kranik trójdrożny - stawianie wymogu wytrzymałości ciśnieniowej dla 

cyt. „min. 4 barów”, nie znajduje żadnego uzasadnienia medycznego, bowiem zarówno podczas 

infuzji grawitacyjnych jak i za pomocą pomp infuzyjnych, nie jest przekraczane ciśnienie o wartości  

2 barów. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 62 

Poz. 1.0 i 2.0 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „Złącza żeńskie zabezpieczone koreczkami” oznacza 

wymóg zaoferowania ramp, zabezpieczonych koreczkami luer-lock, których trzpień położony jest 

poniżej własnej krawędzi. 

Zgodnie z SWZ. 
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2. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego 

określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu klinicznym), oferowane 

rampy infuzyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub 

numer identyfikacyjny (REF) lub inne wskazane przez Zamawiającego równoważne dane 

identyfikacyjne na samym wyrobie. 

Pakiet 62 posiada tylko jedną pozycję. Pytanie niezrozumiałe. 

Pakiet 92 

Poz. 1.0 i 2.0 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej, poza wymaganą 

zapisem siwz cyt. „Linią radiacyjną RTG na całej długości cewnika”, powinny posiadać także 

znaczniki określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikacje 

położenia cewnika w warunkach klinicznych, a tym samych ich w pełni bezpieczne użytkowanie, 

przy jednoczesnym bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 124 

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, 

powinny posiadać cewniki odsysające o optymalnej długość 54cm, przy bezwzględnym zachowaniu 

wszelkich pozostałych wymogów siwz. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „Cewnik z oznaczeniem momentu wyjęcia z 

zaworu bronchoskopowego” oznacza wymóg posiadania oznaczenia samego cewnika odsysającego, 

w postaci np. czarnego dobrze widocznego oringu wokół cewnika umieszczonego przy jego 

zakończeniu, co zapobiega jego zbyt dalekiemu wysunięciu, powodującemu nieprawidłowe 

funkcjonowanie lub o opisanie wymaganego parametru zgodnie z Art. 29.1 i Art. 30.1 i 2 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z SWZ. 

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla 

dorosłych, powinny posiadać w zestawie klucz do bezurazowego odłączania ich od rurek 

intubacyjnych ? 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla dorosłych, 

powinny posiadać minimum dwie zastawki uszczelniające system, z czego jedna, powinna w sposób 

samoistny, generowany tylko włączeniem siły ssącej, oddzielać cewniki od pacjenta, zapewniając 

tym samym postawiony w siwz wymóg długotrwałego, bezpiecznego użytkowania cyt. „Możliwość 

używania systemu do 48 godzin lub dłużej”. 

Zgodnie z SWZ. 

5. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zamknięte systemy do odsysania pacjenta dla 

dorosłych, ze względu na zamknięty kształt i wysoki stopień skomplikowania technologicznego 

wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie 

sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 
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Zgodnie z SWZ. 

ZESTAW 35: 

Pakiet 139 

Pytania 

Poz 3-4 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia zamiast typu folia? 

Poz 1,3-4 Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy medyczne I? 

Poz 1 Czy Zamawiajacy dopuści wymazówki z wacikiem z bawełny? 

Odpowiedź: 

Poz. 3-4 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Poz. 1,3-4 i 1 – Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 36: 

Pakiet 38 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z drenem o długości cewnika 1,8 m. 

Pakiet 49 

1. Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków  do fototerapii 

noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, 

pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego 

promienie lecznicze jednak  z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%potwerdzone 

niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie 

ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka 

oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę,  Wykonane z 

jednego kawałka materiału.  

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator 

rozmiaru  - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator 

rozmiaru  - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor 

granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na 

okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ? 

2. Proszę o dopuszczenie okularków do fototerapii pakowanych pojedynczo, mikrobiologicznie 

czystych, niejałowych. Ze względów na charakterystykę produktu nie jest wymagane, aby produkt 

tego rodzaju był produktem jałowym 

Pakiet 150 

Prosimy o dopuszczenie  rurki ustno gardłowej Guedel w rozmiarach zgodnych z ISO od 3,5 do 

12,00 czyli od 000 do 5. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego 

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy §6 pkt 3 

Prosimy o modyfikację §6 pkt. 3 projektu umowy na: 

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po 

stronie Wykonawcy, Wykonawcy  naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,2 % 

wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, nie mniej niż 20 zł dziennie  nie więcej jednak niż 

10% wartości umowy.” 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 37: 

Dotyczy Pakietu nr 79: 

1) Uprzejmie prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie technologii pracy czujników jakie 

Wykonawca powinien zaproponować tj. Nellcor (wtyczka ze zdjęcia A - w załączniku), Nellcor 

OxiMax (wtyczka ze zdjęcia B - w załączniku). 

2) Uprzejmie prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej modeli pulsoksymetrów 

Nellcor, z którymi kompatybilne powinny być oferowane przez Wykonawcę czujniki. 

Odpowiedź: 

1. Typ B 

2. Econet PalmCare 161-TG5152, kardiomonitor Philips DE91320818 M8105A Compact 7 

Compact 9 

 

ZESTAW 38: 

Pakiet 72 pozycje 1,2 

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wyspecyfikowanej strzykawki typu EnFit do 

podawania żywienia z fioletowym tłokiem i trwałą, nieścieralną podziałką. Pozostałe parametry 

zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza tłok inny niż przezroczysty, o dowolnej barwie. Trwała i nieścieralna 

podziałka nie musi być umieszczona w tłoku. 

 

ZESTAW 39: 

Pakiet nr 1, pozycja 1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części 

lepnej 15 x 22 cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części 

całkowitej 14 x 25 cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 1, pozycja 2  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części 

lepnej 30 x 22 cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 1, pozycja 3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze części 

lepnej 45 x 22 cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 4 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, pełnobarierowego 

fartucha chirurgicznego przeznaczonego do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, 

wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z 

przodu fartucha na całej długości i na rękawach, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o 

gramaturze min. 50g/m2 (PE+SPP) o wymiarach minimalnych: dł. 145cm, szer. 90cm. Rękaw 

zakończony poliestrowym mankietem o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, 

sposób złożenia oraz system troków umożliwiający aseptyczną aplikację, troki zewnętrzne 

mocowane i wzmacniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. w okolicy karku 

zapięcie typu rzep. Poszerzona konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód min. 210cm. 

Bezpośrednio na fartuchu umieszczona informacja w postaci nadruku informująca o rozmiarze oraz 
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wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w 

postaci kolorowych lamówek. Fartuch owinięty w papier krepowy pakowany z dwoma ręcznikami. 

Opakowanie zewnętrzne foliowo – papierowe z etykietami typu TAG do umieszczenia w 

dokumentacji medycznej. Rozmiar: XXL. 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na 

ramię C RTG o składzie:                                                                                                                                                                       

* część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą 

umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu                                                                                                                         

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą 

umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu                                                                                                                        

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm 

 Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG  do wklejenia 

w  karcie pacjenta.  Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub 

woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.      

Zadanie 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na aparaturę w kształcie kuli w 

rozmiarze 140x140cm w stanie rozciągniętym, w stanie nie rozciągniętym (średnica na płasko) 

80x80cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm (w miejsce 

serwety 50 x 70 cm)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 1.2 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową o powierzchni 0,5m2? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 1.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową bieloną metodą 

bezchlorową z użyciem wody utlenionej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 1.8 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową pakowaną jednostkowo 

w opakowanie typu papier-folia oraz zbiorczo w kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 1.9 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową w opakowaniach 

zbiorczych a’50sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 2.2 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową o powierzchni 1m2? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 2.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową bieloną metodą 

bezchlorową z użyciem wody utlenionej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 2.8 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową pakowaną jednostkowo 

w opakowanie typu papier-folia oraz zbiorczo w kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 2.9 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą jałową w opakowaniach 

zbiorczych a’25 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 3.4 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą niejałową bieloną metodą 

bezchlorową z użyciem wody utlenionej? 
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Zgodnie z SWZ\ 

Zadanie 17, pozycja 3.6 - Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą niejałową pakowaną 

jednostkowo w worek foliowy oraz zbiorczo w kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 mb z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 26 opakowań? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 4.12, 5.12, 6.12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 

pakowane jednostkowo w torebkę papierową oraz zbiorczo w kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.2 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną w kolorze białym? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.6 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną w rozmiarze 45cm x 70cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.7, 8.7, 9.7 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną 17-nitkową? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.9, 8.9, 9.9 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby chusta była poddana 

wstępnemu technologicznemu praniu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej 

cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.12, 7.13, 7.15, 8.12, 8.13, 8.15, 9.12, 9.13, 9.15 - Czy Zamawiający dopuści 

chustę operacyjną w opakowaniu jednostkowym typu papier-folia oraz pakowaną zbiorczo w 

kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 7.16, 8.16 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’20 x 2 szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 9.16 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’8 x 5 szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 10.11, 10.12 - Czy Zamawiający dopuści chustę operacyjną zapakowaną a’20 

sztuk bez przewiązywania w worek foliowy oraz zbiorczo w kartonik? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 10.13 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’200 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 11.13, 12.13, 13.13 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a’50 x 2 

szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 15.5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 8-warstwowe? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 15.5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 15.12 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 15.13 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniach zbiorczych max. 

40 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 16.2, 17.2, 18.2 - Czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe? 
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Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 16.4 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 16.6, 17.6, 18.6 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu typu papier-

folia a’10sztuk bez dodatkowych przegródek a’2 sztuki? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 16.7 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniach zbiorczych a’250 

sztuk (25x10szt)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 17.4, 18.4 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15cm x 15cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 17.7, 18.7 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniach zbiorczych 

a’200 sztuk (20x10 szt)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 19.1, 19.3, 20.1, 20.3 - Czy Zamawiający dopuści tupfery 17-nitkowe? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 19.6 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu typu papier-folia a’10 

sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 19.7 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniach zbiorczych a’200 

sztuk (20x10szt)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 20.5 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 30cm x 30cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 20.7 - Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniach zbiorczych a’100 

sztuk (10x10szt)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 21.1 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze białym? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 21.2 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran z prostokątnymi 

brzegami na końcach? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 21.8 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6 x 100 

mm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 23.1 - Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną (min. 55% bawełny)? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 23.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną w opakowaniu 

zbiorczym a’72szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 24.3, 25.3, 26.3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową pakowaną w 

papier? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 27.5, 28.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną pakowaną w papier? 

Zgodnie z SWZ 
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Zadanie 17, pozycja 29.3, 30.3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości 100-

140%? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 31.2, 32.2, 33.2 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiążącą o 

czasie moczenia do 5 sek.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 31.4, 32.4, 33.4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiążącą 

nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 31.5, 32.5, 33.5 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową z gazy 20-

nitkowej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 31.8, 32.8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w opakowaniu 

zbiorczym a’48 szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 33.8 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w opakowaniu zbiorczym a’36 

szt.? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 34.4 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane w osłonkę 

papierową oraz worek foliowy a’12 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 34.5 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe w kartonowym 

opakowaniu zbiorczym 20x 12 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 35.4 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane w osłonkę 

papierową oraz worek foliowy a’6 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 35.5 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe w kartonowym 

opakowaniu zbiorczym 30x 6 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 36.4, 37.4, 38.4 - Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe wykonane z 70-

80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 39.2, 40.2 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 39.3-4, 40.3-4, 41.3-4, 42.3-4, 43.3-4, 44.3-4 - Czy Zamawiający dopuści plaster 

z klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni metodą ciągłą? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 39.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany w kartonik a’12 

sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 39.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany zbiorczo w 

karton 20 x 12 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 40.6, 41.5, 43.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a’6 

sztuk? 
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Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 40.7, 41.6, 43.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w 

karton 30 x 6 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 41.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 50 mm x 9,14m? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 42.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na rolkę pakowany w 

kartonik a’12 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 42.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w karton 30 x 12 

sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 42.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 25 mm x 9,14m? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 43.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 50 mm x 9,14m? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 45.3 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym na 

całej powierzchni metodą ciągłą? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 45.5 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5 mm x 9,14m? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 45.6 - Czy Zamawiający dopuści plaster nawinięty na rolkę pakowany w 

kartonik a’12 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 45.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany zbiorczo w karton 30 x 12 

sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 46.2 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 46.4-5 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym na 

całej powierzchni metodą ciągłą? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 47.6, 48.6, 49.6, 50.6, 51,6 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem 

akrylowym? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 47.8 - Czy Zamawiający dopuści plaster w opakowaniu zbiorczym a’100 sztuk? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 52.1, 53.1 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w kolorze 

białym? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 52.2, 53.2 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran z prostokątnymi 

brzegami? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 17, pozycja 52.8 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6x75mm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 18, pozycja 1.3, 2.3 - Czy Zamawiający dopuści chusty z gazy 17-nitkowej? 
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Zgodnie z SWZ 

Zadanie 18, pozycja 1.7, 2.7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby chusta była poddana 

wstępnemu technologicznemu praniu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej 

cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 18, pozycja 1.11 - Czy Zamawiający dopuści chusty pakowane a’2 sztuki?  

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 19 pozycja 1.6, 2.6 - Czy Zamawiający dopuści folię opatrunkową z systemem 

trójstopniowej aplikacji ułatwiającym precyzyjne założenie opatrunku z papierem zabezpieczającym 

z granicą styku prostą? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 26, pozycja 1.2.4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszczyki plastikowe typu Pean 

o dł. 14cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 26, pozycja 1.2.4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszczyki plastikowe 

okienkowe typu Korcang o dł. 18cm? 

Zgodnie z SWZ 

Zadanie 27, pozycja  1.5.4 Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w kolorze cielistym, 

rozmiar 3,1cm x 7,2cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu wykonane z 

medycznego PCV ze śladowymi ilościami ftalanów? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe wykonane z medycznego PCV 

ze śladowymi ilościami ftalanów? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 4,26m? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem dostępne w rozmiarze: 

S, M, L? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml (ze skalą na 2, 

4, 6, 9, 12, 15ml) z ustnikiem i drenem? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 31, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem i nebulizatorem o 

pojemności 8ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 33, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy typu Levin w rozmiarach 

CH8÷20 o efektywnej długości 121cm skalowany co 10cm od 45cm do 75cm od zakończenia 

cewnika? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 70, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłami w 

rozmiarach 14G, 16G i 19G, spełniający pozostałe wymagania SWIZ? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 89, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml? 

Zgodnie z SWZ 
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Pakiet nr 92, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do drenażu klatki piersiowej bez 

kolorystycznego zróżnicowania dla różnych rozmiarów? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 102, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiorki moczu o dokładności 

pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 102, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 

2500ml skalowany co 100ml od 100ml do 2500ml z drenem o długości 110cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 104, pozycja 11-13 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 104, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z ostrzem typu 

ołówek w rozmiarze 1,2mm x 30mm bez dodatkowego filtra? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 104, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków typu ołówek w 

rozmiarze 1,2mm x 30mm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 108, pozycja 2 - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli przyrząd z 

komorą i drenem w kolorze bursztynowym? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 108, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bursztynowy bez 

pochewki na igłę biorczą? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 116, pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „każdy z korków zapakowany w 

sposób, który bezwzględnie zapewnia możliwość wyjęcia korka z zachowaniem sterylności”? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 116, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane pojedynczo? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 127, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat do transferu leków z filtrem powietrza 

0,1µm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 131, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH06 – 

CH20? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 131, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – 

CH20 o długości 50cm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’90szt. z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowani? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy w skalowaniem co 25ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 5 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby zestaw posiadał oryginalną 

opracowaną przez producenta instrukcję obsługi? 

Zgodnie z SWZ 
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Pakiet nr 132, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena dostępną w rozmiarach 

CH16, CH18 i CH20 o długości 850mm?? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu wachlarz o 

wymiarach: dł. 205mm, dł. włókien 27mm, szerokość włosia 20mm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typu prostego o 

wymiarach: dł.188mm, dł aplikatora 20mm, szerokość aplikatora 5-7mm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą dołączoną, 

nienasadzoną na strzykawkę? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 132, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z 0,4x13mm? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 136, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Couvelaire w rozmiarze 

CH18-20 z balonem 50-80ml oraz CH22-24 z balonem 80-100ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 136, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Dufour bez wzmocnienia w 

rozmiarze CH18-24 z balonem 50-80ml oraz CH22-24 z balonem 80-100ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 136, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer w rozmiarze CH12-40? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 142, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 142, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igły do penów w kolorze różowym, rozmiar 

zgodny z SWZ? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 145, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml z dwoma 

adapterami dołączonymi luźno wewnątrz opakowania? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 145, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml z dwoma 

adapterami jeden umieszczony wewnątrz tłoka, drugi dołączony luźno wewnątrz opakowania? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 150, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje rurek guedel wolnych od lateksu, PCV i 

ftalanów? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 151, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne dla niemowląt i 

noworodków bez oznaczenia kolorystycznego? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 167, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca 

wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej 

długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem 

niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz 

port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do 
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pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką 

antyzwrotną o poj. 1500 ml? 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 167, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do 

kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, 

z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste? 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 40: 

Pakiet nr 33 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowo-dwunastniczego typu Levin w 

rozmiarach 10-21FR. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 42 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do USG o następującym składzie : - żel  20 ml + 

długa osłona głowicy 125 cm, 3 sztuki miseczek, 2 gąbki na patyku, ręcznik, biała duża miska, 

bandaż elastyczny 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 62 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego : 

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy 

zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, 

objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się 

krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi 

stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być 

używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz 

produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz 

rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami 

dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 63 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do elektrostymulacji : 

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do 

samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym 

maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 

1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. 

Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach : 22G/50mm, 21G/85mm 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 69 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego systemu bezigłowego : 

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy 

zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, 

objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się 

krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi 

stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być 
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używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz 

produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz 

rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami 

dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 125, pozycja nr 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednokanałowego cewnika do wkłuć centralnych o 

poniższych parametrach : 

Cewnik jednokanałowy do wkłuć centralnych wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze 

skrzydełkami mocującymi, w rozmiarze 16G o długości 15 lub 20cm do wyboru przez 

Zamawiającego. W zestawie igła wprowadzająca 17G/70, prowadnica „J” o długości 46cm, 

pogłębiacz typu „wishbone”, dodatkowy dren przedłużający 25cm, kranik trójdrożny, strzykawka 

10ml 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 125, pozycja nr 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowego cewnika do żył 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 

16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z 

drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty 

teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w 

podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy 

nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, bezpieczny skalpel, 

dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 125, pozycja nr 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trzykanałowego cewnika do żył centralnych o poniższych 

parametrach : 

Trzykanałowy 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 14 G, 18G, 18G), długość 

cewnika 16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik 

trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, 

nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną 

końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający 

wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do EKG, 

bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do 

wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 125, pozycja nr 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowego cewnika pediatrycznego do żył centralnych 

o poniższych parametrach : 

Dwukanałowy pediatryczny cewnik dożylny, wprowadzany metodą Seldingera. Wykonany z 

poliuretanu, całkowicie kontrastujący w RTG. Cewnik o średnicy zewnętrznej 1,05mm (3Fr), o 
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długości 10, 12,5, lub 15cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość wprowadzania cewnika za 

pomocą igły lub kaniuli. Cewnik posiadający pomniejszone porty w celu minimalizacji przestrzeni 

martwej, skrzydełka mocujące, zaciski typu Roberts. W zestawie nitynolowy prowadnik, 

echogeniczna igła do nakłucia 21G/42mm, krótka kaniula 24G/19mm, dwa dylatatory 3cm oraz 5cm, 

podwójne skrzydełko mocujące, 2 zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 125, pozycja nr 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czterokanałowego cewnika do żył centralnych o poniższych 

parametrach : Czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego 

poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości 

od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 

18G), długość cewnika 16cm lub 20cm  do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : 

cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 

18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z 

elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, system BLS 

ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz redukujący ryzyko zatoru powietrznego, kabelek do 

EKG, bezpieczny skalpel, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do 

wstrzyknięć, strzykawka 5ml. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 141 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej kaniuli dotętniczej : 

Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu w rozmiarze 

4FR/18cm, igła wprowadzająca 19G/54mm, prowadnik 0,7mm/46cm, widoczny w RTG. W zestawie 

igła do wprowadzania, prowadnik, polietylenowa przedłużka 30cm, strzykawka 5ml, trójdrożny 

zawór regulujący przepływ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

ZESTAW 41: 

Pyt. 1 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem 

cenowym – Pakiet nr 110, poz. 2 i 3 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji 2 i 3 pakietu nr 110 drenów i łączników 

pakowanych po 150 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego. 

Pyt. 2 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem 

cenowym – Pakiet nr 110, poz. 4 

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu 110 i utworzenie odrębnego pakietu, np. 110a lub 

alternatywnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 110 osobno. 

Pyt. 3 - dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem 

cenowym – Pakiet nr 114 

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia kompatybilności przez producenta, dostawcę lub 

autoryzowany serwis sprzętu oraz o odstąpienie od wymogu oferowania oryginalnych zestawów 

wskazanych w instrukcji aparatu. Prosimy o dopuszczenie przedłożenia oświadczenia producenta 

wkładów o kompatybilności ze wstrzykiwaczem oraz zobowiązania się wykonawcy do pokrycia 

kosztów naprawy urządzenia w przypadku spowodowania przez zaoferowane wkłady awarii 

wstrzykiwacza kontrastu, potwierdzonej przez niezależny serwis techniczny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 42: 

PAKIET NR 2 

Poz. nr 1.0 – 3.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych 

wyjałowionych w których skład wchodzą serwety 2-warstwowe o chłonności 285% oraz 350% 

w strefie dodatkowych padów chłonnych? 

Poz. nr 1.9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego 

wyjałowionego w którego skład wchodzi serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 

150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)? 

Poz. nr 2.9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego 

wyjałowionego uniwersalnego w którego skład wchodzi serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 

w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140 x 190 cm)? 

Poz. nr 3.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego 

wyjałowionego laryngologicznego w którego skład wchodzą serwety: 

- 3.8: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm  (zamiast 140 x 190 cm) 

- 3.11: serweta operacyjna rozmiaru 150 x 245 cm (zamiast 150 x 240 cm) z wycięciem „U” 

rozmiaru 6,5 x 65 cm (zamiast 10 x 65 cm) 

- 3.12: serweta operacyjna rozmiaru 200 x 245 cm (zamiast 200 x 240 cm) ? 

Poz. nr 4.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego 

wyjałowionego ginekologicznego o następującym składzie: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)  

- 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów  

     i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm 

- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

- 1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 7.8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzemakalnej 

o  chłonności 285%? 

PAKIET NR 3 

Poz. nr 1.0 – 2.0 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych 

wyjałowionych w których skład wchodzą serwety 2-warstwowe o chłonności 285% oraz 350% 

w strefie dodatkowych padów chłonnych? 

Poz. nr 1.17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do 

zabiegów urologicznych w którego skład wchodzi dren do ssaka 26/8,87 CH/mm 200cm? 

Poz. nr 2.30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do 

kraniotomii który pozbawiony jest w swoim składzie 10 szt. kompresów neurochirurgicznych 

wskazanych w pkt. 2.30 opisanego zestawu? 

Poz. nr 2.32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyjałowionego zestawu do 

kraniotomii w którego składzie znajduje się końcówka do ssaka Pinpoint 12/4,00 CH/mm 280mm? 

PAKIET NR 29 

Poz. nr 2.0 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji tej nie nastąpiła 

omyłka pisarska w j.m. w podaniu wielkości opakowania a 10 szt.? Czy Zamawiający oczekuje 

zaoferowanie wyspecyfikowanych kompresów pakowanych a 20 szt.? 

Odpowiedź: 

Pakiet nr 2 - Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 3 – Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu 
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Pakiet nr 29 – w poz. 1.0. należy wycenić opakowania bezpośrednie a 10 szt., w poz. 2.0 należy 

wycenić opakowania bezpośrednie a 20 szt. 

 

ZESTAW 43: 

 

pakiet 90, poz. 19-20 Czy zamawiający wydzieli poz.19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy 

pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami 

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

możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie 

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

zamawiający dopuści opakowania indywidualne, niezłączone w blistry lub tacki?  

Zgodnie z SWZ. 

pakiet 90, poz.19 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego 

konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?  

Zgodnie z SWZ. 

pakiet 102, poz. 1,3 Czy zamawiający wydzieli poz.1, 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy 

pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami 

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

możliwości wyboru. 

Zgodnie z SWZ. 

pakiet 102, poz. 1 czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 90 cm? 

Zgodnie z SWZ. 

zadanie 108, poz.1,2 czy zamawiający dopuści przyrząd bez zaczepu na dren? 

Zgodnie z SWZ. 

zadanie 116 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, 

niezłączone w blistry lub tacki. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, 

którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem? 

Zgodnie z SWZ. 

zadanie 143, poz. 1-2 czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp Ascor?  

Zgodnie z SWZ. 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej 

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości 

wyboru. Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy - logo producenta występującej 

bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy 

użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia 

identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na 

opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane 

techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra  

Zgodnie z SWZ. 
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zadanie 144 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy - logo producenta 

występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz 

jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu 

ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia 

oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i 

podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp Ascor?  

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 44: 

1. Dotyczy pakietu 89 poz. 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 4 wyceny opakowania zbiorczego o 

wielkości 80 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5 625 opakowań (po 80 sztuk) 

2. Dotyczy pakietu 89 poz. 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 5 wyceny opakowania zbiorczego o 

wielkości 200 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 500 opakowań (po 200 sztuk) 

3. Dotyczy pakietu 89 poz. 6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 6 wyceny opakowania zbiorczego o 

wielkości 125 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 48 opakowań (po 125 sztuk) 

4. Dotyczy pakietu 89 poz. 8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 8 wyceny opakowania zbiorczego o 

wielkości 120 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 750 opakowań (po 120 sztuk) 

5. Dotyczy pakietu 89 poz. 9  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 89 poz. 9 wyceny opakowania zbiorczego o 

wielkości 120 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 750 opakowań (po 120 sztuk).  

6. Dotyczy pakietu 116  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 116 wyceny opakowania zbiorczego o wielkości 

200 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 210 opakowań (po 200 sztuk).  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-

cenowym. 

 

ZESTAW 45: 

Pakiet nr 9 poz. 1 pkt 1.5 

Czy Zamawiający dopuści równoważne pochłaniacz/warstwę pochłaniającą?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

Pakiet nr 9 poz. 1 pkt 1.14 

Czy ze względu na to, że Zamawiający oczekuje maski spełniającej normy PN-EN 149+A1:2009 i 

PN-EN 14683:2014-05 dopuści maskę zarejestrowaną jako wyrób medyczny? 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 1 pkt 1.3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące 

do nozdrzy)?  

Zgodnie z SWZ. KOŃCÓWKI WCHODZĄCE MUSZĄ BYĆ JEDNAK MIĘKKIE, DELIKATNE, 

NIE WYWOŁUJĄCE OTARĆ, ODLEŻYN I DYSKOMFORTU (ZGODNIE Z SWZ) 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

Pakiet nr 31 poz. 1 pkt 1.7 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 2 pkt 2.3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące 

do nozdrzy)?  

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 2 pkt 2.7 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 3 pkt 3.3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące 

do nozdrzy)?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 3 pkt 3.7 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 4 pkt 4.3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z PCV (w tym również końcówki wchodzące 

do nozdrzy)?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 4 pkt 4.7 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 5 pkt 5.6 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 6 pkt 6.3 

Czy Zamawiający dopuści długość 4,26 m?  

TAK 

Pakiet nr 31 poz. 6 pkt 6.6 

Czy Zamawiający dopuści wyrób zawierający śladowe ilości ftalanów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 31 poz. 7 pkt 7.8 

Czy Zamawiający dopuści maskę dostępną przynajmniej w czterech rozmiarach: S, M, L, XL?  

TAK 

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.4 

Czy Zamawiający dopuści bez zacisku na nos?  

TAK 

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.5 

Czy Zamawiający dopuści stężenia: 24, 28, 31, 35, 40, 60?  

TAK 

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.6 

Czy Zamawiający dopuści nastawa za pomocą kilku wymiennych końcówek?  

TAK 

Pakiet nr 31 poz. 9 pkt 9.9 
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Czy Zamawiający dopuści dren dołączony osobno?  

TAK 

Pakiet nr 38 poz. 1 pkt 1.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez zastawki?  

NIE 

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.3 

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dwuczęściowe, mocowane po bokach główki za 

pomocą rzepów?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.3 

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii jednoczęściowe, mocowane z tyłu i na boku 

główki za pomocą rzepów, rozłożone przypominają kształt litery T?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 49 poz. 1 pkt 1.5 

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 54 poz. 1 pkt 1.6 

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę przed filtrem o długości minimum 5 cm?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 54 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga filtra infuzyjnego dla noworodków?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 55 poz. 1 pkt 1.9 

Czy Zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty?  

TAK 

Pakiet nr 55 poz. 2 pkt 2.9 

Czy Zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty?  

TAK 

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.4-1.5 

Czy Zamawiający dopuści membranę w kolorze niebieskim?  

TAK 

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.6 

Czy Zamawiający dopuści przepływ 400-440 ml/min?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.7 

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego minimum 3 bar = 44 psi? 

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 69 poz. 1 pkt 1.8 

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie zwrotne minimum 2 bar = 29 psi?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.2 

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-300 ml?  

NIE 

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.10 

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 24 mg H2O/l przy TV 500 ml?  

TAK 
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Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.11 

Czy Zamawiający dopuści objętość martwą 12 ml?  

NIE 

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.12 

Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 15 g?  

NIE 

Pakiet nr 121 poz. 1 pkt 1.14 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?  

TAK, POD WARUNKIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA 

PRODUKCIE. 

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.2 

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-300 ml?  

NIE 

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.10 

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 24 mg H2O/l przy TV 500 ml?  

TAK 

Pakiet nr 121 poz. 2 pkt 2.14 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?  

TAK, POD WARUNIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE. 

Pakiet nr 121 poz. 3 pkt 3.2 

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-1500 ml?  

TAK 

Pakiet nr 121 poz. 3 pkt 3.14 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV? 

TAK, POD WARUNIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE. 

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.2 

Czy Zamawiający dopuści zakres 150-1500 ml?  

TAK 

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.3 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny?  

NIE 

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.8 

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji minimum 99,999%?  

ZGODNIE Z SWZ. 

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.10 

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania minimum 32 mg H2O/l przy TV 500 ml?  

TAK 

Pakiet nr 121 poz. 4 pkt 4.14 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?  

TAK, POD WARUNIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE. 

Pakiet nr 121 poz. 5 pkt 5.9 

Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 46 g?  

TAK 

Pakiet nr 121 poz. 5 pkt 5.11 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpośrednie bez informacji o zakresie TV?  

TAK, POD WARUNIEM, ŻE INFORMACJA BĘDZIE BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCIE. 
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Pakiet nr 121 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu Skuteczności filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1)? 

NIE 

Pakiet nr 122 poz. 1 pkt 1.8 

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania 24 mg H2O/l przy TV 500 ml?  

ZGODNIE Z SWZ 

Pakiet nr 122 poz. 1 pkt 1.8 

Czy Zamawiający dopuści wagę wymiennika 9 g?  

TAK 

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.3 

Czy Zamawiający dopuści minimalny skład systemu bez bronchoskopowego zaworu dostępu do 

pacjenta?  

ZGODNIE Z SWZ 

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.8 

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną zastawkę przesuwną oddzielającą cewnik od pacjenta?  

TAK 

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.16 

Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu do pacjenta umiejscowiony na początku rękawa 

ochronnego?  

ZGODNIE Z SWZ 

Pakiet nr 124 poz. 1 pkt 1.18 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby w komplecie znajdowały się nasadki do zabezpieczenia 

odłączonego cewnika oraz do zabezpieczenia zaworu dostępowego i wprowadzania bronchoskopu? 

ZGODNIE Z SWZ 

Pakiet nr 147 poz. 1 pkt 1.9 

Czy Zamawiający dopuści wyrób niejałowy?  

TAK 

Pakiet nr 147 poz. 2 pkt 2.9 

Czy Zamawiający dopuści wyrób niejałowy?  

TAK 

 

ZESTAW 46: 

Dotyczy Zapis SWZ: 

I.  Zgodnie z ust. 2.1 § 3 oraz ust. 1 § 4  Załącznika nr 3 do SWZ pt. „ROZDZIAŁ II   -  WZÓR 

UMOWY” (dalej: „projekt umowy”):  

„2.1. Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na żądanie adres fakturyapteka@spzoz.jgora.pl. 

Faktury Wykonawca dołączy do dostawy w wersji papierowej.” 

„1. Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał 

będzie wraz z towarem oryginał faktury VAT w formie papierowej.  Wykonawca dostarczy kopię 

faktury VAT na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy 

rachunku/faktury VAT do towaru) na wskazany adres mailowy lub faxem.” 

Mając na uwadze powyższe postanowienia Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na 

następujące pytania: 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ust. 1 § 4 projektu umowy w 

następujący sposób:  
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„Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał będzie 

wraz z towarem oryginał faktury VAT w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopię faktury 

VAT na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy rachunku/faktury 

VAT do towaru) na wskazany adres mailowy lub faxem. Wykonawca może także dostarczyć fakturę 

w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wówczas zwolniony będzie z 

obowiązku dostarczenia faktury wraz z towarem w formie papierowej lub w formie e-mail lub faxem 

na żądanie Zamawiającego.” 

Zgodnie z SWZ. 

2. Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę 

VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym? 

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie 

Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.  

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy Pakiet nr 24 

1. Czy Zamawijący w pakiecie 24 poprzez zapis SWZ: „gaza z utlenionej regenerowanej celulozy  

(w całości pochodzenia roślinnego)”- ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany  

z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu 

bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego -  

udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo  

z udziałem ludzi? 

Zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawijący w pakiecie 24  poprzez zapis SWZ: „gaza z utlenionej regenerowanej celulozy  

(w całości pochodzenia roślinnego)”- ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany  

z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) mającym działanie 

bakteriobójcze  udokumentowane badaniem  przedklinicznymi  in vitro, które dostarczone jako 

dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% 

szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa? 

Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy Pakiet nr 166 

1. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 166  Pozycja 

nr 1 oraz 5 są pakowane przez wytwórcę po 3  sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie 

realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą 

realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby 

wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w 

pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)? 

Wycenić należy zgodnie z załącznikiem. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na 

opakowania zbiorcze. 

2. Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 166  Pozycja 

nr 3 są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować 

dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
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dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane 

wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk 

tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych 

opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)? 

Wycenić należy zgodnie z załącznikiem. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na 

opakowania zbiorcze. 

I. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia załącznika nr 3 do 

SWZ – „ROZDZIAŁ II   -  WZÓR UMOWY” (dalej jako: „projekt umowy”) poprzez dodanie w § 6 

ust. 9, w sposób następujący: 

„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości 

netto umowy określonej w § 2 ust. 1.” 

Powyższy postulat jest zgodny z art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), który przewiduje, że umowa zawiera postanowienia 

określające łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.  

II. Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt b projektu umowy: 

„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po 

stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % 

wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak 

niż łącznie 30 % wartości Umowy.” 

W świetle art. 433 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za 

opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.  

Z uwagi na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający usunie lub zmodyfikuje ust. 3 § 6 

projektu umowy. 

Zamawiający modyfikuje ww. zapis w sposób następujący: „W przypadku zwłoki terminu 

dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie 

zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 

30 % wartości Umowy.”. 

III.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ust. 9 § 3 projektu 

umowy w następujący sposób: 

„Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówień w sytuacji, gdy zmniejszy się 

zapotrzebowanie na zamówiony asortyment oraz gdy ze względów finansowych lub organizacyjnych 

po stronie Zamawiającego konieczne będzie ograniczenie wydatków przeznaczonych na bieżącą 

działalność Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wyczerpania limitów finansowania 

świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca oświadcza, że niewykorzystanie w 

trakcie obowiązywania Umowy pełnej ilości przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie stanowi 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że minimalny poziom 

realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.” 

Powyższy postulat wynika z art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej 

wartości lub wielkości świadczenia stron. 
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Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na poziomie 1%, wobec czego 

Zamawiający dopuszcza zmianę jak w pytaniu, z zastrzeżeniem minimalnego poziomu 

realizacji umowy – 1%. 

 

ZESTAW 47: 

1. Czy Zamawiający w § 5 ust. 2 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 

dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia  

z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo 

wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie 

tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 

Zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 3, poprzez wykreślenie z zapisu 

minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień opóźnienia w dostawie? W przypadku 

zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym 

zapisie kary w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, 

szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, polegającą na wykreśleniu 

zapisu kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis o 20% wartości niezrealizowanej 

umowy? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest wyraźnie zawyżona, szczególnie 

jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 48: 

Pakiet nr 27 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do zastosowania podczas 

rozpoczęcia i zakończenia dializy składającego się z dwóch oddzielnych części, o następującym 

składzie: 

1. Część do rozpoczęcia dializy - START: 

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt. 

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt. 

Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt. 

Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt. 

Rękawice nitrylowe bezpudrowe teksturowane rozmiar M 2szt. 

2. Część do kończenia dializy – END: 

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt. 

Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt. 

Rękawice nitrylowe bezpudrowe teksturowane M 2szt. 

Rękawica nitrylowa bezpudrowa teksturowana L 1szt. 

Każda z części odpowiednio oznakowana tj. START, END. 

Zestaw składający się z dwóch osobnych części, pakowanych w  opakowania typu blister, z 

podaniem łącznej ceny za komplet (START+ END). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

 

ZESTAW 49: 

Dotyczy pakiet nr 55 Łyżki do laryngoskopu typ Macintosh – uniwersalne 

1/ Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować łyżki ze stali nierdzewnej. 

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania łyżek 

metalowych jednorazowego użytku, niesterylnych (czystych biologicznie). Pozostałe zgodnie z siwz. 

3/ Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować łyżki z wyraźnym kodem kolorystycznym 

rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. 

Dotyczy pakiet nr 56 Maski krtaniowe z dostępem gastrycznym jednorazowego użytku 

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować, analogicznie do masek z pakietu nr 57, maski z 

możliwością ciągłej kontroli wypełnienia maski - możliwość oceny wypełnienia maski za pomocą 

złączki z wewnętrznym przesuwającym się wskaźnikiem w trzech kolorach - zbyt niskie, zbyt 

wysokie i prawidłowe wypełnienie. 

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 

wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego z podziałką co 1cm 

lub częściej, z oznaczeniem numerycznym co 2 lub częściej. 

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 

wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego. Pozostałe zgodnie z 

siwz. 

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna zbrojona - z mankietem 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 

wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego. Pozostałe zgodnie z 

siwz. 

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki posiadające znacznik głębokości wprowadzenia 

w postaci szerokiego pierścienia idącego wokół pełnego obwodu rurki. 

Dotyczy pakiet nr 65 poz. Rurka intubacyjna z możliwością odsysania znad mankietu 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 

wiodącego producenta, wykonanych z termowrażliwego PCV, niesilikonawego oraz z oznaczeniem 

głębokości wprowadzenia w postaci dwóch wyraźnych znaczników lecz nie biegnących wzdłuż 

pełnego obwodu rurki. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 65 poz. Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE, wielorazowa 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce 

istniejących wymogów siwz z poz.1.1-1.6 dawniej stosowanych prowadnic do intubacji, o 

następującej charakterystyce: z PCV, giętkich, wklęsłych, o miękkiej końcówce, bez DEHP, bez 

lateksu, w rozmiarze śr.zewn.4,3mm/450mm lub 5,6mm, dł.500mm. 

Dotyczy pakiet 65 poz. Prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania prowadnic w 

miejsce istniejących wymogów siwz z poz.1.1-1.8, giętkich, metalowych z powłoką z tworzywa, o 

gładkiej powierzchni, z zagiętym uchwytem, wklęsła miękka końcówka, bez lateksu, sterylna, 

jednorazowego użytku, w rozm. śr.zewn.4,6mm / dł.366mm. 

Dotyczy pakiet 65 poz. Rurka intubacyjna zbrojona - z mankietem 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek, 

światowego lidera, wykonanych z PCV niesilikonowanego. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 175 Zestaw do tracheostomii przezskórnej 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce 

istniejących wymogów siwz z pkt.1.1-1.19 zestawów do przezskórnej tracheotomii typu PercuTwist, 

dawniej przez Zamawiającego stosowanych, o następujących parametrach: zestaw sterylny 

bezlateksowy do jednostopniowej tracheotomii przezskórnej o następującym składzie: dylator 

rotacyjny (śruba), rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia),prowadnica 

zbrojona z nitynolu,kaniula,skalpel,strzykawka,intubator,opaska na szyję; Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 do 

swobodnego wyboru przez zamawiajacego w trakcie trwania umowy. 

Dotyczy pakiet 101 Pojemniki z wodą destylowaną do nawilżaczy powietrza w systemach 

zamkniętych 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników 

bez podziałki. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 101 Pojemniki z wodą destylowaną do nawilżaczy powietrza w systemach 

zamkniętych poz.2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników o 

pojemności większej od oczekiwanej, bo 650ml. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 115 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce 

wymaganych parametrów: zestawów najwyższej jakości/światowego lidera, o następującej 

charakterystyce: igła Touhy ze skrzydełkami o niewielkiej średnicy zewnętrznej, dająca mniejszy 

uraz opony 18G/8cm, cewnik 19Ga/90cm i średnicy wewnętrznej odpowiadającej cewnikom 16Ga, a 

więc dającej mniejszy opor przepływu, koniec cewnika miękki atraumatyczny, z bocznymi 

otworami, adapter Touhy Borst, płaski filtr 0,22 , strzykawka niskooporowa 10ml. Całość 

zapakowana razem. Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku. 

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, 

najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: hydrofobowych 

elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z 

wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno 

zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania 

mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h 

odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i 

makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości 

oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr 

walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający 

standardowe złącze 15-22/15. Obudowa filtra przezroczysta. Proukt jednorazowego użycia, sterylny, 

opakowanie folia papier. Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na opakowaniu 

m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data ważności. wartość 

pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na opakowaniu 

bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez wymiennika) 

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, jak dotychczas 

stosowanych filtrów, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: filtr 

hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 

99,999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 22 g; z portem 

kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej max 25ml; posiadający poziom 

nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 
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1000ml: 33.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.07; 500ml: 8.42; 

750ml: 9.44; 1000ml: 10.25; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i 

makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości 

oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2,1 cm H2O: filtr 

walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający 

standardowe złącze 15-22/15. Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1. Na 

opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data 

ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na 

opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez 

wymiennika) 

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak 

dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: 

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , 

przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym 

wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o 

przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla 

Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h 

odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na 

obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany 

kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór 

przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny 

od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z 

normą ISO 23328-1.Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, 

numer ref, data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, 

ftalanów. Na opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z 

czy bez wymiennika) 

Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak 

dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: 

Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem 

skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 

99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i 

wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-

Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 

24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o 

utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 

;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i 

makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości 

oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 

l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, 

ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 

23328-1.Na opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, 

data ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na 

opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez 

wymiennika) 
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Dotyczy pakiet nr 121 filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych poz.5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, jak 

dotychczas stosowanych, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następującej charakterystyce: 

Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem 

skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 

99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-

Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 

24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o 

utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 

1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i 

makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości 

oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr 

walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający 

standardowe złącze 22/15. . Skuteczność filtracji NaCl zgodnie z normą ISO 23328-1.Na 

opakowaniu m.in. opis w j.polskim, znak CE, nazwa producenta, numer serii, numer ref, data 

ważności. wartość pojemności oddechowej na produkcie. Wyrób wolny od lateksu, ftalanów. Na 

opakowaniu bezpośrednim dodatkowo informacja o rodzaju filtra (nazwa, typ czyli z czy bez 

wymiennika) 

Dotyczy pakiet 122 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wymienników, w których port do 

odsysania zabezpieczony jest czterodzielną samozamykającą się zastawką. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.1-3, 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak 

dotychczas stosowanych z prowadnicą długości 60cm. pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.1-5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak 

dotychczas stosowanych pozbawionych zastawek. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 125 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera poz.5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów jak 

dotychczas stosowanych, o światłach wewnętrznych 16,14,18,18Ga. Pozostałe zgodnie z siwz. 

Dotyczy pakiet 141 Kaniula do tętnicy udowej 

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości oferowania kaniuli do 

tętnicy udowej, o zdecydowanie wyższej jakości, z poliamidu blokowego (który wykazu właściwości 

przewodzenia sygnału lepsze niż cewniki poliureatnowe) w rozmiarach 18G/8cm oraz 12 cm do 

swobodnego wyboru, o uśrednionym przepływie odpowiednim dla danego rozmiaru. Pozostałe 

zgodnie z siwz. 

2. Czy cewnik powinien być pokryty powłoką hydrofilną w celu łatwego wprowadzania? 

3. Czy cewnik powinien posiadać zintegrowane przedłużki, celem redukcji ryzyka kontaktu z 

patogenami krwiopochodnymi oraz manipulowanie w miejscu wprowadzenia? 

Dotyczy pakiet 153 Układ anestetyczny do aparatów do znieczulania 

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować układ oddechowy przeznaczony do stosowania u 

wszystkich pacjentów: od noworodków do pacjentów dorosłych, z potwierdzeniem tej informacji w 

instrukcji obsługi każdorazowo dołączanej do opakowania handlowego. 

1. Czy Zamawiający w zad. 32, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 
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Sonda moczowodowa z końcówką Tiemana, wykonana z PCV, z jednym otworem bocznym, reszta 

parametrów bez zmian? 

2. Czy Zamawiający w zad. 92, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty, 

zgodnie z opisem: 

- Cewnik do drenażu klatki piersiowej, długość 52 cm, bez barwnego kodowania, 

- Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, długość w zakresie 225 – 390 mm, bez barwnego 

kodowania. Reszta parametrów bez zmian? 

3. Czy Zamawiający w zad. 99, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

- Cewnik urologiczny Nelaton, średnice od 10 do 24 CH 

- Cewnik urologiczne Tiemann, średnice od 12 do 24 CH 

- Cewnik urologiczny Couvelaire, średnice od 14 do 24CH, długość 37 cm, bez barwnego kodowania 

- Cewnik urologiczny Foley, trójdrożny, grubości od 18 do 26 CH 

- Cewnik urologiczny Foley, silikonowy, długość 250-410 mm 

- Cewnik urologiczny zewnętrzny, materiał Wirupren (bez lateksu), nieprzezroczysty, średnice: 20, 

25, 30, 35, 40 mm, mocowany za pomoca rzepu, lub paskiem hydrokoloidowym. 

Reszta parametrów bez zmian? 

4. Czy Zamawiający w zad. 117, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

- Zestaw do szynowania moczowodów, sterowalny, popychacz o dł. 45 cm lub 90 cm (w zestawach 

do ureterorenoskopii, popychacz umożliwiający wprowadzenie i cofnięcie cewnika przy 

wprowadzonym prowadniku, mimo zwolnienia zacisku 

- Zestaw do szynowania moczowodów, 3F, długości od 12 do 22 cm, lub 4.8 F długości od 24 do 30 

cm, popychacz o dł. 45 cm (90 cm w zestawach do ureterorenoskopii). Reszta parametrów bez 

zmian? 

5. Czy Zamawiający w zad. 119, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Zestaw do nefrostomii przezskórnej, 3-stopniowej, w rozmiarze 6, 8 i 10 CH, składający się z: 

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 

• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, 

długość 800 mm 

• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg 

• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów 

drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z 

pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock 

• Kranik LL 

• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) 

• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji 

• Sterylne, do jednorazowego użytku 

• Nie zawierający lateksu? 

6. Czy Zamawiający w zad. 136, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

- Cewnik urologiczny Couvelaire, trójdrożny, silikonowy, o poj. balonu: 40 ml – 16 CH, 50 ml – 18 

CH, 60 ml – 20 CH, 70 ml – 22 CH, 80 ml – 24 CH 

- Cewnik urologiczny Dufour, trójdrożny, silikonowy, o poj. balonu: 40 ml – 16 CH, 50 ml – 18 CH, 

60 ml – 20 CH, 70 ml – 22 CH, 80 ml – 24 CH? 
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7. Czy Zamawiający w zad. 164, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Woreczek laparoskopowy, wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. 

Worek o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-

100mm-130mm. Wszystkie pojemnosci kompatybilne z trokarami o średnicy 10mm. Worek 

zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie 

worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością 

otwierania. Aplikacja wyłącznie z apomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. 

Dla szybkiego wyboru kodowane kolorami? 

Odpowiedź: 

Pakiet 55 

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet 56 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 65 

Rurka intubacyjna zbrojona - Zamawiający wyraża zgodę. 

Rurka intubacyjna z możliwością odsysania – Zamawiający wyraża zgodę. 

Prowadnica do trudnych intubacji – Zgodnie z SWZ. 

Rurka intubacyjna zbrojona – Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 175 

Zestaw do tracheostomii – Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 101 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 115 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 121 

Zgodnie z SWZ – dot. waga 14,5g, Vt-50-250 ml. 

Pakiet 121 

Zamawiający wyraża zgodę – dot. Vt 150-1000ml oraz Vt 300-1200 ml. 

Pakiet 122 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 125 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 141 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 153 

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet 32 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 92 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 99 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 117 

Zamawiający wyraża zgodę. Należy zaoferować rodzaje popychaczy. 

Pakiet 119 
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Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 136 

Zamawiający wyraża zgodę. Rozmiary i pojemności jak w pytaniu, pozostałe parametry 

zgodnie z SWZ. 

Pakiet 164 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 50: 

1. Zamawiający w pakiecie nr 31, poz. 4 wymaga cewnika do podawania tlenu przez nos dla 

dorosłych dł. od 3,5m do 5m 

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości w zakresie od 3,0m do 5m, pozostałe parametry 

zgodnie z swz? 

2. Zamawiający w pakiecie nr 121, poz. 1-5 wymaga „Na opakowaniu bezpośrednim informacja o 

zakresie TV”  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od opisanego wymogu.  

Standardowo tego typu informacje nie są podawane  na produkcie i opakowaniu przez producentów. 

Nie ma też wymogu prawnego, aby produkt i opakowanie jednostkowe tą informację zawierały. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących 

oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, Dz.U.2020.1847                                                                                                                                                               

ustawodawca określił wymagania dotyczące oznakowania opakowania i produktu zgodnie z 

poniższymi wytycznymi: 

Informacje, które powinny być w szczególności zamieszczone w ramach oznakowania wyrobu 

medycznego: 

1)   nazwa lub firma i adres wytwórcy; w przypadku wyrobu medycznego importowanego w celu 

dystrybucji w państwach członkowskich, etykiety, zewnętrzne opakowanie lub instrukcje używania 

powinny zawierać ponadto nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela, jeżeli wytwórca nie ma 

siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim; 

2)   informacje niezbędne, szczególnie użytkownikom, do identyfikacji wyrobu medycznego i 

zawartości opakowania; 

3)   wyraz “JAŁOWE” albo “STERYLNE”, albo “STERILE”, jeżeli dotyczy; 

4)   kod lub numer partii lub serii, poprzedzony wyrazem “PARTIA” albo “SERIA”, albo “LOT” lub 

numer seryjny; 

5)   oznaczenie daty, przed upływem której wyrób medyczny może być używany bezpiecznie, 

wyrażonej jako rok i miesiąc, jeżeli dotyczy; 

6)   wskazanie, że wyrób medyczny przeznaczony jest do jednorazowego użytku, jeżeli dotyczy; 

wskazanie to musi być spójne we wszystkich państwach członkowskich; 

7)   wyrazy “wyrób wykonany na zamówienie” – w przypadku wyrobu wykonanego na zamówienie; 

8)   wyrazy “wyłącznie do badań klinicznych” – w przypadku wyrobu do badania klinicznego; 

9)   szczególne warunki przechowywania lub posługiwania się wyrobem medycznym; 

10)  szczególne zalecenia eksploatacyjne; 

11)  stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności; 

12)  rok produkcji aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5; wskazanie to może 

być włączone w kod partii, numer partii lub serii lub numer seryjny; 

13)  metoda sterylizacji, jeżeli dotyczy; 

14)  informacja, że wyrób medyczny zawiera produkt krwiopochodny, jeżeli dotyczy. 
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3. Zamawiający w pakiecie nr 121, poz. 1-5 wymaga …. „Na opakowaniu bezpośrednim informacja 

o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny).” … . 

Prosimy o dopuszczenie jako równoważne oznakowania opakowania w postaci unikatowego, 

przypisanego numeru katalogowego, jednoznacznie charakteryzującego produkt. 

Nie stosuje się na etykietach podawania dużej ilości informacji o produkcie, ponieważ etykieta staje 

się nieczytelna i wprowadza chaos informacyjny. 

Zakres informacji wymaganych reguluje Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie 

wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, 

Dz.U.2020.1847. 

4. Zamawiający w pakiecie 121, poz. 5 wymaga zaoferowania filtra o wadze max. 20g. 

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtra wadze 35g i objętości oddechowej 200-1500ml, o 

bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,99999%, utrzymany w najwyższej 

grupie skuteczności filtracji HEPA 13. 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 51: 

Pytanie do Pakietu nr 103 

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 103, dopuści złożenie oferty z butlami z drenem o długości 

105cm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 52: 

Pak. nr 1, 

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: 

powierzchnia lepna  15x28cm, powierzchnia całkowita 15x36,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.  

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: 

powierzchnia lepna  30x28cm, powierzchnia całkowita 28x38,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.  

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: 

powierzchnia lepna  45x28cm, powierzchnia całkowita 28x53,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.  

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarach: 

powierzchnia lepna  56x80cm, powierzchnia całkowita 56x88,5cm, pozostałe zgodne z SWZ.  

Pak. nr 13,  

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 13 

cm oraz dł. 240 cm, wykonaną z mocnej folii PE  (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną 

końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm. 

Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o 

wymiarach 13x244 cm wykonana z mocnej folii PE folii PE (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną 

końcówką i z dwoma taśmami do mocowania 1,8x20cm, składana rewersowo. 

Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 18 

cm oraz dł. 250 cm, wykonaną z mocnej folii PE  (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną 
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końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania oraz kartonikiem 

ułatwiającym aplikacje. 

Poz. 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody z folii o szer. 18 

cm oraz dł. 250 cm, wykonaną z mocnej folii PE  (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną 

końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania oraz kartonikiem 

ułatwiającym aplikacje. 

Pak. nr 26, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń o składzie: 

1x serweta 75x90 cm z przylepcem, 1x serweta 75x90 cm, 1x kleszczyki typu Kocher 13,5 cm, 5x 

tupfer w kształcie kuli ø4 cm, z ringiem, 5x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm, 4W, 1x miska 

skalowana 120 ml, przezroczysta, 1x miska skalowana 120 ml, czerwona, 2x etykieta do 

identyfikacji. Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 

samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 

ważności oraz nazwę producenta 

Pak. nr 38, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatorów do 

obwodów oddechowych z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w 

zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowany 

dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja 

respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach 

producenta, pozostałe zgodnie z SWZ? 

Pak. nr 42, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do jałowego badania usg o 

składzie: 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny30x30cm, 1 osłona sondy 15x61 cm, 

wykonana z czystego poliuretanu, 1 żel ultradźwiękowy 20g, 2 elastyczne gumki. Zestaw 

zapakowany w sterylnie w rozrywaną torebkę papierowo –foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 

Opakowanie zbiorcze – folia. 

Pak. nr 57,  

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych z możliwością kontroli 

wypełnienia maski za pomocą balonika kontrolnego. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy masek krtaniowych 

wolnych od DEHP oraz bisfenolu (BPA)? 

Pak. nr 60 pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy kraników 

trójdrożnych z podwójnym, tj. optycznym  i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji 

otwarty/zamknięty, pozostałe zgodnie z SWZ? 

Pak. nr 61, poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy ramp 

z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych 

elementów, wykonanych z polisulfonu, pozostałe zgodnie z SWZ? 

Pak. nr 62, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu 

naczyniowego z z przestrzenią martwą maksymalnie 0,9ml, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Pak. nr 67, 

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki (system 

zamknięty) z osłoniętym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), w 

opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system ma umożliwiać pracę bez 

konieczności wyrównywania ciśnień (wtłaczania powietrza) przy pobraniu leku gotowego do użycia? 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki (system 

zamknięty) z osłoniętym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), w 

opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 
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Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do pobierania leku (system 

zamknięty), z zabezpieczonym kolcem (system bezigłowy w celu ochrony przed zakłuciem), z 

przestrzenią martwą 0,04ml lub większa, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany 

indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 3, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla bezpieczeństwa pracy łącznik do 

pobierania leku powinien być wyposażony w mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go 

od strzykawki? 

Poz. nr 3, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla bezpieczeństwa pracy łącznik do 

pobierania leku powinien umożliwiać podłączenie dowolnej, a stosowanej przez użytkownika 

strzykawki? 

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adapteru systemu zamkniętego na Luer-

Lock ) w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Pak. 73, 

Poz. nr 1, pyt.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków 

zawierających leki cytostatyczne o pojemności 100ml o wymiarach 120x210mm, w kolorze 

zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie pozostałe 

zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków 

zawierających leki cytostatyczne o pojemności 250ml o wymiarach 120x210mm, w kolorze 

zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe 

zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków 

zawierających leki cytostatyczne o pojemności 500ml o wymiarach 200x300mm, w kolorze 

zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe 

zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie saszety ochronnej do worków 

zawierających leki cytostatyczne o pojemności 1000ml o wymiarach 200x300mm, w kolorze 

zielonym lub niebieskim, z dwoma otworami: do worka i ułatwiającymi zawieszenie, pozostałe 

zgodnie z SWZ. 

Pak. nr 82 

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki – system 

zamknięty, umożliwiający przebicie korka oraz pobranie leku w połączeniu z łącznikiem ze 

strzykawką z pozycji 2-5, kompatybilny z korkiem fiolki o średnicach: 13mm, 20mm i 28mm, w 

opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego 

przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające 

pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z  fiolki, bezpieczne przeniesienie w 

strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc 

zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. 

Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 

Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka , 

jałowa, końcówka luer-lock, 1 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co  0,1 ml ,kompatybilna z lekami 

cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie 

zbiorcze 100szt. 
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Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego 

przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające 

pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z  fiolki, bezpieczne przeniesienie w 

strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc 

zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. 

Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 

Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka , 

jałowa, końcówka luer-lock, 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co  0,1 ml ,kompatybilna z lekami 

cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie 

zbiorcze 100szt. 

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego 

przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające 

pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z  fiolki, bezpieczne przeniesienie w 

strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc 

zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. 

Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 

Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka , 

jałowa, końcówka luer-lock, 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co  0,2 ml ,kompatybilna z lekami 

cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, opakowanie 

zbiorcze 100szt. 

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowe urządzenie do bezpiecznego 

przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające 

pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z  fiolki, bezpieczne przeniesienie w 

strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc 

zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. 

Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. 

Pakowane jednostkowo, opakowanie zbiorcze 50szt. W zestawie dołączona 3-częściowa strzykawka , 

jałowa, końcówka luer-lock, 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml do 60 ml, kompatybilna z 

lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, pakowana jednostkowo, 

opakowanie zbiorcze 100szt. 

Poz. nr 6, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera systemu zamkniętego na Luer-

Lock w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 8, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera systemu zamkniętego na Luer-

Lock w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. 1-8, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków 

cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą? 

Poz. 1-8, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków 

cytostatycznych ma  całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów 

substancji pobieranej poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną? 

Pak. nr 91,  

Poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul widocznych w aparacie USG, a bez 

pasków radiocieniujących, z zatyczką odpowietrzającą, zgodna z normą ISO10555-5, jak obecnie 

stosowana, pozostałe zgodnie z SWZ. 
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Pak. nr 99, 

Poz. 4 i 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników foley’a 

z kanałem do napełnienia balonu ze sztywną zastawką i oznaczeniem: materiału cewnika, rozmiaru, 

śr. zew. cewnika, pojemność balonu i logo marki. Opakowanie jednostkowe folia-papier, w środku 

opakowanie wew. foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego 

opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Na opakowaniu zbiorczym dla łatwej 

identyfikacji oznaczenie numeryczne i kolorystyczne rozmiaru, czas utrzymania do 14 dni 

potwierdzone w karcie katalogowej lub oświadczeniem producenta? 

Pak. nr 101, 

Poz. 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w 

jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do 

wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. 

Poz. 1 i 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby pojemniki w wodą były 

wyposażone w dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową 

o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegającą uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu 

bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. 

Pak. nr 102, 

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby worek był 

wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu oraz 2 

antybakteryjne filtry hydrofobowe, jak obecnie stosowany? 

Poz. nr 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu 2L, dren 

90 cm, skalowanie co 100 ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefluksyjna. 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dop 

Pak. nr 104  

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,6 x 32mm, , 

długość igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ. 

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,7 x 32mm, , 

długość igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ. 

Poz. nr 11, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,6 x 32mm, 

0,7x32mm, a długość obu igieł jest wyrażona w calach i taka sama jak w SWZ. 

Poz. 13, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków z otworem 

centralnym  ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni, minimalizującym ryzyko sztancowania korka 

fiolki, pozostałe zgodne z SWZ. 

Pak. nr 106 

Poz. 1-12, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rysunku ostrza w skali 1:1 

na opakowaniu, a opakowania zbiorcze były zabezpieczone dodatkową folią? 

Pak. nr 117,  

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawów do 

szynowania moczowodów, w których cewnik jest połączony z popychaczem nawet po usunięciu 

prowadnicy, a cewnik jest fabrycznie połączony z popychaczem i gotowy do użycia, jak obecnie 

stosowane? 

Poz. nr 1 i 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik wykonany z 

poliuretanu zawierał linię pozycjonującą, jak obecnie stosowany? 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów, 

cewnik otwarty/zamknięty o dł. 8-22cm (do wyboru przez Zamawiającego), wykonany z poliuretanu, 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

rozmiar 3Ch, dł., prowadnica metalowa i pokryta PTFE o dł. 100cm, popychacz dł. 43cm, w zestawie 

zacisk, jak obecnie stosowany. 

Pak. nr 118,  

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarach: cewnik typu 

Pigtail Ch11/ trokar 12 i cewnik typu Pigtail Ch14/ trokar Ch15 i długości cewnika ok. 48cm, 

zawierający: tulejkę mocującą, zacisk, worek na mocz 2l, jak dotychczas stosowany. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewnika typu Pigtail 

posiadającego min. 8 oczek drenujących wewnątrz pętli dla szybkiego i bezpiecznego odbarczenia 

nerki? 

Pak. 119, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw ma zawierać cewnik typu 

Malecot wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, a łącznik do worka na mocz 

ma być wyposażony w mechanizm obrotowy. 

Pak. nr 120 

Poz. 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł 6Ch, 8Ch, 11Ch + 

rozrywalna koszulka, jak dotychczas stosowane. 

Poz. 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy łącznika do worka na 

mocz wyposażonego w mechanizm obrotowy, co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu 

moczu? 

Pak. nr 124. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do odsysania, zamkniętego dla 

dorosłych o charakterystyce: uniwersalny adapter dla dorosłych do dróg oddechowych z obrotowym 

portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  

lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem 

dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez 

rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym lub 

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. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 

72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, 

skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym 

otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony 

DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. 

Pak. 127,  

Poz. 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki i butelki o 

charakterystyce: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z 

fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek,  z kolcem standardowym. Posiada mechanizm 

odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie 

ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój 

poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp 

zabezpieczony  koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Poz. 1, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy aparatów do poboru 

leków z fiolki z filtrem wbudowanym  

Poz. 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki i butelki o 

charakterystyce: uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z 

fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne  aseptyczne pobieranie z pojemnika 
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zbiorczego z kolcem standard. Port dostępu zabezpieczony białym koreczkiem. Posiada mechanizm 

odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie 

ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej 

roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 

mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów, zatyczkę w kolorze 

białym. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój 

poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. 

Objętość wypełnienia całego systemu- 0,21 ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i 

aluminium, wolne od lateksu. 

Poz. 1 i 2, pyt. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru 

leków z filtrem na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny 

i podłużny korpusu przyrządu? 

Pak. nr 128,  

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do poboru leku z fiolki o charakterystyce: 

bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania  roztworów z fiolek i butelek,  z kolcem 

standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. 

Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze 

strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, 

nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej 

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

ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 

do 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej 

dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru leków z 

filtrem na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i 

podłużny korpusu przyrządu? 

Pak. nr 129 

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki - system 

zamknięty, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do pobierania leku - system 

zamknięty, w opakowaniu handlowym 50 sztuk, pakowany indywidualnie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Poz. 1-3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system zamknięty do przygotowania 

leków cytostatycznych ma być systemem bezpiecznym, bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym 

zakłucie igłą. 

Poz. 1-3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system zamknięty do przygotowania 

leków cytostatycznych ma całkowicie zabezpieczać przed wydobywaniem się aerozoli i oparów 

substancji pobieranej poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną 

Pak. 130, 

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o charakterystyce: uniwersalny bezigłowy 

przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki 

umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. 

Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  

zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w 

trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz 

filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. 

Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku 

złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki 

po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na 

całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny 

korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego 

systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub  140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, 

przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy aparatu do poboru leków z 

filtrem na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i 

podłużny korpusu przyrządu? 

Pak. nr 131, 

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników do odsysania 

górnych dróg oddechowych o twardości: Shore A 78, potwierdzonej w katalogu producenta oraz 

obarczającymi otworami bocznymi naprzeciwległymi, jak wcześniej stosowane? 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostawy cewników do odsysania górnych dróg 

oddechowych w rozmiarach 04Ch-18Ch, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Pak. nr 136 

Poz. nr 1 i 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy cewników 

urologicznych o długości 42cm? 

Poz. 2, pyt. 1 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych typu Dufour w 

rozmiarze CH16 wykonanych z półsztywnego lateksu, jak obecnie stosowane, pozostałe zgodnie z 

SWZ. 

Poz. 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że wymaga dostawy cewników  typu 

Dufour w rozm. 18-24Ch wykonanych z silikonu pokrytego hydrożelem zwiększającym poślizg, jak 

obecnie stosowane? 

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Pezzera w rozmiarach 10-34, jak 

dotychczas stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Pak. nr 140 

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostawy kaniuli dotętniczej, krótkiej w 

zestawie z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU 

(MVTR – min. 1500g/m²/24h), z  piankową podkładką  pod skrzydełka kaniuli i  piankowymi 

paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku, jak wcześniej stosowany, pozostałe 

zgodnie z SWZ? 

Pak. nr 143,  

Poz. 1 i 2 pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy strzykawek do 

pomp infuzyjnych z tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu? 

Pak. nr 151, 

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych do aparatu AMBU, 

jednorazowych z pompowanym mankietem z PCV uszczelniającym z zaworem 

pompowanie/spuszczanie powietrza, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z 

poliwęglanu, w rozmiarach wiekowych od 1-7 kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i 

opisowo na korpusie maski odpowiednio: noworodek-czerwona / niemowlę-zielony / małe dziecko-

fioletowy / dziecko-żółty / dorosły mały-biały /dorosły średni-niebieski / dorosły duży-

pomarańczowy. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla rozm. 1 i 2 złącze 15 mm 
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męskie oraz dla rozm. 3-7 złącze 22 mm żeńskie, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i 

lateksu. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze wymaga dostawy masek anestetycznych do 

aparatu AMBU, jednorazowych z pompowanym mankietem uszczelniającym z zaworem, z 

możliwością pracy w środowisku MRI, kodowanych kolorystycznie przez kolor haczykowatego 

pierścienia? 

Pak. nr 152,  

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika do obwodów oddechowych, karbowany tzw. 

martwa przestrzeń, wyrób medyczny, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy łącznika do obwodów 

oddechowych tzw. martwa przestrzeń, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi 

od strony pacjenta i obwodu oddechowego? 

Pak. nr 153,  

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z 

dodatkową rurą rozciągliwą o długości min. 1,4m, z workiem 2l, jak wcześniej stosowany, pozostałe 

zgodnie z SWZ? 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z 

dodatkową rurą rozciągliwą i workiem 2l, o  łącznej wadze układu 170g +/- 5g  bez akcesoriów jak 

wcześniej stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ? 

Pyt. 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy obwodów oddechowych z 

dodatkową rurą rozciągliwą i workiem 2l, o  wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni 

C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 

cm H2O przy przepływie 10 l/min,  jak wcześniej stosowany, pozostałe zgodnie z SWZ? 

Pak. nr 161, 

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy zestawu do retransfuzji 

krwi jak wcześniej stosowanego, a składającego się z: mieszka z zastawką przeciwzwrotną i worka 

na krew z filtrem maks. 175 u o pojemności maks. 1000 ml z zastawką przeciwzwrotną, z aparatem 

do przetoczeń dostosowanym do zestawów do autotransfuzji z filtrem końcowym maks. 20u, oraz 

workiem na drenaż przedłużony o pojemności min. 600ml z zastawką przeciwzwrotną. Opis 

fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji. 

Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem 

filtracji (175/40/10u), połączenie dokręcane. Zapasowy worek na krew o pojemności maks. 1000 ml 

z filtrem maks. 175u i zastawką przeciwzwrotną kompatybilny z zestawem do autotransfuzji. Zestaw 

zawiera 2 dreny pooperacyjne ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitką Rtg, rozmiary 10-18 

CH do wyboru przez Zamawiającego. 

Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający celem zabezpieczenia pacjenta i 

personelu wymaga dostawy zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji, tj.  

175u/40u/10u z dokręcanym połączeniem jak wcześniej stosowane? 

Odpowiedź: 

Pakiet nr 1 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 13 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pakiet nr 26 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 38 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 42 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 57  

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 60 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 61 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 67 

Poz. 1 pyt. 1 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 1 pyt 2 – Nie. 

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 3 pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 3 pyt 2 – Nie. 

Poz. 3 pyt 2 – Zgodnie z SWZ. 

Poz. 4 pyt 2 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 73 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 82 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 91 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 99  

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 101  

Poz. 1 i 2, pyt 1 – zgodnie z SWZ 

Poz 1 i 2 pyt. 2 – Zamawiający wyraża zgodę, nie wymagany. 

Pakiet nr 102 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 104  

Poz. 4, 5, 11- Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 13 – Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 106 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 117 

Poz. 1 i 2 pyt 1 i 2 – Zgodnie z SWZ. 

Poz. 2 pyt 1 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 118 

Pyt 1 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 2 – Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 119 

Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet nr 120 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet nr 124 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 127 

Poz. 1 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 1 pyt 2 – j.w., nie wymaga 

Poz. 2 pyt. 1 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 1 i 2 pyt. - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 128 

Pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt. 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 129  

Poz. 1 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 1-3 pyt 1 – Zgodnie z SWZ. 

Poz. 1-3 pyt. 1 – Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 130 

Pyt. 1 - Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 131 

Pyt. 1 – Zgodnie z SWZ. 

Pyt. 2 - Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 136 

Poz. 1 i 2 pyt 1 – Zgodnie z SWZ. 

Poz. 2 pyt 1 - Zamawiający wyraża zgodę, tylko dla tego rozmiaru. 

Poz. 2 pyt 2 – Zgodnie z SWZ. 

Poz. 3 pyt 1 – Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 140 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 143 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 151 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 152 

Zgodnie z SWZ 

Pakiet nr 153 

Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

Pakiet nr 161 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, nie wymaga. 

 

ZESTAW 53: 

1. Dotyczy pakietu 128 
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Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 128 Systemu z jednym 

otworem sięgającym bliżej niż do miejsca stałej grubości i drugim znajdującym się na kolcu.  

2. Dotyczy pakietu 129 

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczeniu w zadaniu 129 pozycji 3.0 systemu 

zamkniętego do podaży leków do pęcherza moczowego. Przyrząd z jednej strony zakończony 

bezigłową zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji, kompatybilną z końcówką luer i luer lock 

(łącznikiem z pozycji 2.0), z drugiej strony końcówką kompatybilną z cewnikiem urologicznym.  

Zastawka bezigłowa działająca w technologii stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Mechanizm 

łączenia z wyrobem z pozycji 2 .0 - nakręcany. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, 

chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych. 

Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. System w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 2.0. 

3. Dotyczy pakietu 129 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 4.0 z części 129 do 

oddzielnego pakietu bądź o wyrażenie zgody na składanie ofert częściowych na każdą pozycję 

oddzielnie. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie 

ofert większej licznie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej 

wymogi SWZ. 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 54: 

Pakiet 124: 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemów zamkniętych o następujących parametrach:  

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH 10/12/14/16, długość 56 cm. 

Możliwość stosowania przez 72 godziny. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy 

łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do 

przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych 

(MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą 

przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada 

przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, przekręcana zastawka na wysokości 

portu do przepłukiwania, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System 

stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik 

zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z 

dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym 

pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika 

bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości 

skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez 

potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. 

Nie opisane wyżej parametry, dotyczące zamkniętego systemu, zgodne z parametrami w załączniku 1 

do SWZ. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 159:  

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany jest produkt o następujących parametrach: 

Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do 
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odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do 

podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z 

zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej 

(końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły 

odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do  min 72 godz. (potwierdzone 

oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów min. 25Ch. 

Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 167: 

1.0: 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego systemu do zbiórki 

luźnego stolca o poniższych parametrach: 

System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się 

z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu 

irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o 

długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: 

min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu 

oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do 

czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą 

połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 

ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera 

lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania 

przez 29 dni. 

2.0: 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Wymiennych  worków kompatybilnych z produktem 

opisanym wyżej o następującym opisie: worek o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, 

wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. 

Zgodnie z SWZ. 

 

 

ZESTAW 55: 

1. Pakiet 151: 

Prosimy zamawiającego na zasadzie równoważności o dopuszczenie produktu kompatybilnego z 

aparatami ambu o poniższym opisie parametrów technicznych: 

Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie 

wyprofilowana,  produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym 

kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie 

antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, 

przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar 

oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty.Maski 

pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. 

Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta): 

Objętość martwej przestrzeni: 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 0 oznaczony 

kolorem zielonym 

Objętość martwej przestrzeni: 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 1 oznaczony 

kolorem różowym 
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Objętość martwej przestrzeni: 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 2 oznaczony 

kolorem czerwonym 

Objętość martwej przestrzeni: 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 3 oznaczony 

kolorem żółtym 

Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 4 oznaczony 

kolorem białym 

Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 5 oznaczony 

kolorem niebieskim 

Objętość martwej przestrzeni: 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 6 oznaczony 

kolorem bezbarwnym. Zamawiający dopuszcza równoważną maskę anestetyczną z dmuchanym 

mankietem, kodowane kolorami dla łatwego wyboru, wykonana z przeźroczystego materiału, z 

zaworem, jednorazowego użytku, brak ftalanów i zawartości lateksu, rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Pakiet 131: 

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu oferowania rozmiaru CH4/30 cm. Reszta 

parametrów zgodna z SWZ. 

3. Pakiet 98: 

1.4 i 3.4:  

Czy zamawiający wymaga aby końcówka męska posiadała możliwość kontroli siły ssania? 

4. Pakiet 57.  

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych o następujących parametrach: 

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu 

(pompowany mankiet silikonowy w „kolorze skóry”), składająca się z trzech elementów trwale ze 

sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchanego mankietu niskociśnieniowego z 

możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, 

ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki 

powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-

30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają pochodzić od 

jednego Producenta. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2.Zgodnie z SWZ. 

3.Zgodnie z SWZ. 

4. Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 56: 

Dotyczy pakietu nr 168 Wszczepialne porty naczyniowe 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port naczyniowy o podstawie 32 mm X 21mm zamiast 19-21 

mm x 24-26 mm?  

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port naczyniowy z membraną o średnicy 10,5mm zamiast 

12mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 57: 

Pakiet  nr 110 - Akcesoria do wstrzykiwacza kontrastu Optivantage  
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 Czy Zamawiający w związku  ze zmianą wstrzykiwacza Optivantage na  Multi dokona zmiany w 

przedmiocie zamówienia na poniższe. 

1.Zestaw do strzykawki automatycznej Optivantage DH  Multiuse 2  dualpac  zawierający dwa 

wkłady wielorazowe   24 H  pojemności 200ml, przeznaczone do wielokrotnego wypełniania i 

wstrzyknięć przy dożylnym podawaniu kontrastu w tomografii komputerowej       

2. 24 H- linia pacjenta Multiuse  do podania środka kontrastowego                         

3. Linia pacjenta o długości 23 cm/  z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do Tomografii 

komputerowej sterylna (tlenek etylenu), jednorazowa,śr.wew.2,3mm, śr.zew.4,1mm, max.ciśnienie 

600 mbar    

Zastosowanie wyszczególnionych w oryginalnym FC akcesoriów do zmodernizowanego 

wstrzykiwacza, będącego w posiadaniu Szpitala, do którego są dedykowane w/w akcesoria, nie 

będzie możliwe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 58: 

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie  60 dopuści wycenę kranika odpornego na ciśnienie do 3 bar? 

Pozostałe parametry bez zmian. 

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie  72 poz. 1, poz. 2  dopuści wycenę strzykawek typu EnFit z 

fioletowym tłokiem, ułatwiającym łatwe odróżnienie typu strzykawki? 

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie  89 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz 

czarną, kontrastującą skalą? 

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie  89 poz. 7 dopuści wycenę strzykawek 10ml ze skalowaniem co 

0,5ml, z oznaczeniem numerycznym skali co 2ml? 

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie  89 poz. 5 dopuści wycenę strzykawek z końcówką umieszczoną 

centrycznie? 

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie 108 poz. 1  dopuści wycenę przyrządu o długości  komory 

kroplowej 50mm (kroplomierz komory 20 kropli = 1ml ± 0,1ml), wykonaną z PCV bez zawartości 

ftalanów; filtr 15µm; z regulatorem przepływu; dren o długości 150cm; w opakowaniu typu folia? 

7/ Czy Zamawiający w Pakiecie 116 dopuści wycenę koreczka pakowanego pojedynczo w 

opakowanie typu papier-folia? Pozostałe parametry bez zmian. 

8/ Czy Zamawiający w Pakiecie 127 poz. 1, 2 dopuści kolec z otworem biorczym sięgającym 11 mm 

od szczytu kolca oraz otworem odpowietrzającym sięgającym 6 mm od szczytu kolca? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

9/ Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 z Pakietu 145 i utworzenie osobnego 

pakietu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Zestaw 59: 

Dot. SWZ rozdział 12 pkt. 12.3.1  

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez 

Zmawiającego w rozdziale 12 pkt.12.3.1 zwracamy się z prośba o wyrażenia zgody na dopisek o 

treści:  

„ Wadium – postępowanie nr ref: ZP/PN/01/01/2021”  

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Dot. zał. nr 2 Oferta  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktu 1 formularza Oferta. Czy w przypadku przystępowania 

do kilku pakietów należy skopiować dla każdego z tych pakietów podpunkt 1 i 2 ( podpunkt 2 

również dla każdego pakietu ze względu na fakt, że w zakresie różnych pakietów Oferent może 

wskazać różny termin dostawy i termin rozpatrzenia reklamacji odnoszący się tylko do danego 

pakietu)?  

Tak. Mogą być różne terminy w zależności od pakietu. 

Dot. wzoru umowy §3 ust. 1a  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw CITO do 2 dni roboczych od chwili złożenia 

zamówienia.  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy §3 ust. 2  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie godziny dostawy do magazynu Apteki WCSKJ do godziny 

13:30 w dni robocze. 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy §3 ust.8  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 3 ust. 8 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania o 

brzmieniu „W przypadku realizacji uprawnienia do nabycia zastępczego Zamawiający zobowiązany 

jest dokonać go po cenie nie wyższej niż 10% od wartości brutto danego towaru wynikającej z 

niniejszej umowy.”  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy §5 ust. 3  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych oraz 

dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych. 

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1, 3, 4, 7  

W nawiązaniu do zapisów umowy §6 ust. 1, 3, 4, 7 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu 

poprzez zastąpienie określenia „ opóźnienie„ określeniem „zwłoka”.  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 3  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 3 w sposób następujący:  

3.W przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu Wykonawcy naliczone zostaną 

kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 

50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości Umowy.  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 4  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 4 poprzez wykreślenie ostatniego zdania:  

4.W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części Umowy, nie mniej 

jednak niż 5 % wartości całej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kary naliczone za 

opóźnienie do czasu rozwiązania Umowy, kumulują się z karą za odstąpienie  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 5  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 5 poprzez wykreślenie części treści:  

5.Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat 
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wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających konieczności realizacji przedmiotu 

zamówienia u innego dostawcy.  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 7 i 8  

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 7 i 8 w sposób następujący:  

7. Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Umowy, Zamawiający w razie zwłoki 

Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego terminu 

wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie Umowy jak również zlecić wykonywanie określonych 

dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca 

opóźnia się z wykonaniem Umowy lub poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne 

zagrożenie, że nie wykona Umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany 

będzie w szczególności do wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy 

wynikających z konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy, przy czym różnica 

nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z 

Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.  

8. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 7 nie zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar 

umownych.  

Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu 

nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie. 

Ust. 7 – zgodnie z SWZ, ust. 8 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Dot. wzoru umowy  

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:  

„ Siła Wyższa”  

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 

winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 

pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją 

również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób 

realizacji Umowy.  

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 

to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w 

szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy 

kosztami zakupów zastępczych.  

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 

180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez 
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nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo 

wykonanych usług.  

Zgodnie z SWZ. 

Dot. wzoru umowy §6  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację 

zapisów §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 9 do umowy o następującej treści:  

9. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w 

szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza 

zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem 

Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie 

zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 

administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, 

potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W razie 

zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie 

nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami 

zakupów zastępczych.  

Zgodnie z SWZ. 

 

Zestaw 60: 

Pakiet nr 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów do zabiegów endoskopowych 

z rękawami wzmocnionymi laminatem dwuwarstwowym z włóknina polipropylenowej i folii 

polietylenowej, dostępnych tylko w rozmiarze XL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

Zestaw 61: 

1. Dotyczy pakietu 142 poz. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenia ilości igły do penów w rozmiarze 30G 0,30 x 8mm 

lub zastąpienie igłami do penów o parametrach 31G 0,25 x 5mm, ponieważ igły do penów 

wymienione w pak 142, poz 2 0,33x 12 mm zostały wycofane ze sprzedaży przez firmę BD, ze 

względu na bezpieczeństwo pacjentów( długość igły 12mm stwarza ryzyko iniekcji domięśniowej). 

Na wezwanie możemy dostarczyć opracowania naukowe dotyczące wpływu długości igły do penów 

na bezpieczeństwo stosowania insuliny.  

Zgodnie z SWZ. 

2. Dotyczy pakietu nr 44 pkt. 1.3  

Zwracam się z prośbą o usunięcie z wykazu asortymentowo-ilościowego z pakietu nr 44 pkt. 1.3. W 

punkcie 1.3 Zamawiający wymaga dokumentacji od producentów respiratorów, przedmiotem 

zamówienia są przyrządy do podawania płynów infuzyjnych, które w żaden sposób nie są powiązane 

z respiratorami.  

Zamawiający wyjaśnia, że zaszła omyłka pisarska. Słowo „respirator” w ww. pakiecie zamienić 

należy słowem „pompa infuzyjna”. 

3. Dot. Pakietu nr 60 (pkt. 1.9)  

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na zoferowanie kranika trójdrożnego o wytrzymałości dla 

min. 3 barów ,pozostałe parametry zgodne z SWZ ? 
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Zgodnie z SWZ. 

4. Dot. Pakietu nr 60  

Czy zamawiający oczekuje kranika posiadającego oznaczenie linii tętniczej i żylnej – 2 dodatkowe 

znaczniki czerwony i niebieski zapakowane razem z kranikiem ?  

Zgodnie z SWZ. 

5. Dot. Pakietu 61 poz. 1 (pkt 1.4), poz. 2 (pkt 2.4)  

Prosimy o dopuszczenie rampy wykonanej z poliwęglanu o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów 

spełniając pozostałe zapisy SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

6. Pakiet 62, pkt 1.8.  

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego posiadającego objętość wypełnienia wynoszącą 0,16 

ml oraz nieznaczną przestrzeń martwą spełniając pozostałe zapisy SWZ.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

7. Pakiet 62, pkt 1.10  

Prosimy o dopuszczenie łącznika bezigłowego wytrzymałego na ciśnienie 45 PSI (310 kPa), 

producent nie podaje parametru ciśnienia zwrotnego spełniającego wymogi SWZ  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

8. Dot. Pakietu 69 pkt 1.7, 1.8  

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu naczyniowego wytrzymałego na ciśnienie 45 

PSI (310 kPa), producent nie podaje parametru ciśnienia zwrotnego , spełniającego wymogi SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

9. Dot. Pakietu 69 pkt 1.9  

Prosimy o dopuszczenie zaworu bezigłowego dostępu naczyniowego posiadającego objętość 

wypełnienia wynoszącą 0,16 ml oraz nieznaczną przestrzeń martwą spłniając pozostałe zapisy SWZ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

10. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 1,2,3,4,5,6,7  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie bezpiecznej kaniuli posiadającej zabezpieczenie igły w 

postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się 

oraz zachlapaniu krwią, pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

11. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.11  

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków w rozmiarach : 0.5 mm x 19-20 mm, 0.6 

mm x 19-20 mm, 0.8 mm x 19-20 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie 

trwania umowy.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

12. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.4  

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków z drenem długości 30,5 cm.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

13. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 18.5  

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie moylków z końcówką luer-lock zabezpieczoną 

końcówką luer spełniającą rolę koreczka.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

14. Dot. Pakietu 90 dotyczy poz. 16.21  

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli o przepływie 19ml/min.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

15. Dot. Pakietu 91 poz. 1,2  
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Prosimy o dopuszczenie kaniuli posiadającej wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka 

kaniuli ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w 

promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, 

biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe 

wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia 

wypływu krwi) dostępna w rozmiarach : 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min, 26G –  

fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.  

Zgodnie z SWZ. 

16. Dot. Pakietu 104 poz. 1 ,2,5,6  

Prosimy o dopuszczenie igły o grubości ściany standardowej.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

17. Dot. Pakietu 104 poz. 3 (pkt 3.11)  

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6x30 , pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

18. Dot. Pakietu 104 poz.11 (pkt. 11.15)  

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6x25 zamiast 0,6x30,i igły w rozmiarze 0,7x40 zamiast 

0,7x30.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

19. Dot. Pakietu 104 poz. 13.0  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły z polerowanym elekronicznie ścięciem pod kątem 40 

stopni  

Zgodnie z SWZ. 

20. Dot. Pakietu 108 poz. 1.4  

Prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego igłą biorczą 4 kanałową  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

21. Dot. Pakietu 108 pkt 1.11  

Prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego skrzydełek pomiędzy igłą biorczą do wkłuwania, 

a komorą kroplową.  

Zgodnie z SWZ. 

22. Dot. Pakietu 108 pkt 2.2  

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez potwierdzenia oczekiwanego parametru fal.  

Zgodnie z SWZ. 

23. Dot. Pakietu 108 pkt 2.5  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania aparatu światłoczułego z 4 kanałową igłą.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

24. Dot. Pakietu 108 pkt 3.13  

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 180cm ?  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

25. Dot. Pakietu 123 poz. 1  

Prosimy o dopuszczenie igły bezpiecznej, z drenem przedłużającym i zabezpieczeniem igły z 

przeźroczystą postawą i silikonową otoczką, w rozmiarach do swobodnego wyboru przez 

Zamawiającego  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

26. Dot. Pakietu 123 poz. 1 pkt. 1.4  

Prosimy o dopuszczenie podstawy igły z tworzywa sztucznego.  
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Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

27. (rysunek) 

28. Dot. Pakietu 123 poz. 2 pkt 2.16  

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 20G x 0,75 (19mm),22G x0,75 (19mm) , pozostałe 

parametry zgodne z SWZ.  

Zgodnie z SWZ. 

29. Dot. Pakietu 123 poz. 2  

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły bezpiecznej, z teksturowanym uchwytem 

obrotowym i łatwym do uchwycenia, aby umożliwić manewrowanie i ustawienie cewnika w celu 

zapewnienia wygodnego i odpowiedniego opatrunku w miejscu wkłucia. Miękka podstawa pod 

mocowaniem, przezroczysta plastikowa podstawa. W rozmiarach dogodnych dla Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

30. Dot. Pakietu 128 pkt 1.1  

Prosimy o dopuszczenie aparatu z kolcem o długości 1,8mm  

Zgodnie z SWZ. 

31. Dot. Pakietu 128 pkt 1.12  

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pisząc otwory w igle sięgające bliżej niż 

do miejsca stałej grubości ?  

Otwory mają znajdować się na powierzchni stożka tworzącego bolec a nie na walcu tworzącym 

walec. 

32. Dot. Pakietu 128 pkt 1.14  

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez potwierdzenia oczekiwanego parametru  

Zgodnie z SWZ. 

33. Dotyczy załącznika nr 1 wykaz asortymentowo-ilościowy  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek umieszczania kodów 

UDI dotyczy jedynie wyrobów medycznych kl. III.  

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia na żądanie Zamawiającego tabeli 

kodów UDI z podziałem na pakiety w pliku Excel dla pozostałych klas wyrobów medycznych. 

Zgodnie z SWZ. Przepisy dla różnych klas mają różne terminy wejścia. 

34. Dotyczy załącznika nr 1 wykaz asortymentowo-ilościowy  

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis „Opakowanie bezpośrednie: 1 

szt./op.”  

Czy Zamawiający potwierdza, że jednostkę miary (1 szt.) przyjmuje jedynie do wyceny oferowanych 

produktów natomiast zamówienia będą składane na dostępne opakowania handlowe.  

Zamawiający wyjaśnia: oznacza to, że w najmniejszym opakowaniu jednostkowym znajduje się 

1 sztuka wyrobu a nie na przykład dwie. Na przykład jedna kaniula w jednym opakowaniu, 

którego otwarcie spowoduje wyjałowienie produktu. 

35. Dotyczy SWZ pkt 4 a-b  

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019:  

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe 

są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w 

konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.  

Zamawiający wyraża zgodę. 

36. Dotyczy SWZ pkt 14.8  
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Czy Zamawiający potwierdza, że ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów do oferty 

(dużą wagę plików) dopuszcza przeslanie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

plików pdf w formacie ZIP.  

Zamawiający wyraża zgodę. 

37. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust 2.1  

Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy poprzez odstąpienie od konieczności dostarczenia faktury 

wraz z towarem oraz dopuszczenie możliwości przesyłania faktury mailem w formacie pdf na 

wskazany przez Zamawiającego adres email. Zgodnie z § 4 ust. 5a Zamawiający wymaga 

dostarczenia faktury najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury.  

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

38. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7  

Prosimy o dodanie do niniejszego zapisu zastrzeżenia:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień zgodnie z zaoferowanymi opakowaniami 

handlowymi bez ograniczeń co do ilości przedmiotowego asortymentu, oraz cykliczności dostaw. 

Zgodnie z SWZ. 

39. Dotyczy wzoru umowy § 3a pkt 2 oraz §4 ust. 4  

Prosimy o ujednolicenie zapisów i dodanie do § 3a pkt 2 zastrzeżenia zgodnego z zapisem 
stanowiącym §4 ust. 4 „Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia do jednego zamówienia 
więcej niż jednej faktury w wypadku braków ilościowych i konieczności dosłania brakującej części 
towaru objętego zamówieniem”  
Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

40. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 i ust. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do istniejącego zapisu zastrzeżenie, że terminy 

rozpatrzenia reklamacji i uzupełnienia braków ilościowych i wad jakościowych liczone będę w 

dniach roboczych:  

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:  

• braków ilościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze od potwierdzenia dostawy,  

• wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia dostawy,  

• w przypadku wad ukrytych w ciągu 7 dni roboczych od jednoznacznego stwierdzenia istnienia 

wady.  

3. Uzupełnienie braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy niezwłocznie po jego powiadomieniu, nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze, przy 

zachowaniu szczególnej staranności po stronie Wykonawcy. Do tego czasu nie biegnie termin 

płatności wynagrodzenia.  

Zgodnie z SWZ. 

41 Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?  

Zgodnie z SWZ. 

42. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" 

na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?  
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Zwracamy się również z prośbą o zmianę maksymalnej kary umownej do wysokości 5% 
niezrealizowanej części umowy.  
W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po 
stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % 
wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż 
łącznie 5% 30 % wartości Umowy 
Zgodnie z SWZ. 

43. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy 
z przyczyn lezących po stronie wykonawcy na 10% wartości niezrealizowanej części umowy z 
odstąpieniem od dodatkowego naliczania kary od wartości całej umowy.  
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 20% wartości niezrealizowanej części Umowy, nie 
mniej jednak niż 5 % wartości całej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kary naliczone za 
opóźnienie do czasu rozwiązania Umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.  
Zgodnie z SWZ. 

44. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 5, 7, 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z 
wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?  
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, 
ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez 
dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.  
Zgodnie z SWZ. 

45. Dotyczy wzoru umowy §3a ust. 1  
Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy 
Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania w języku polskim, zarówno na opakowaniu 
bezpośrednim jak i zewnętrznym oraz odstąpi od wymogu dołączenia ulotki w języku polskim do 
dostawy.  
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby 
przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku 
polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz 
pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w 
języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku 
polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”  
Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu 
zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole 
graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które 
pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, 
metodę sterylizacji oraz wytwórcę?  
Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Zamawiający informuje, że zmianie ulega nazwa ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: „Kod 

UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: „Kod UDI-DI”.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie 

numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie pieniężnej.  

Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Z poważaniem 
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