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Zamawiający:    Opole, 15.11.2021r. 
Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum 

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

Koszarowskiego  w Opolu informuje, że działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2021r. poz. 1129.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz                       
z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 

7 Zadanie 23. Poz. 1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice: 
(grubość na dłoni) 0,061 mm 
(grubość na palcu) 0,082 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje sprostowania  udzielonej odpowiedzi w dniu  10.11.2021r. Prawidłowa odpowiedz 
brzmi: Zamawiający dopuszcza.. 
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Pakiet 1,2,3,4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności 
nominalnej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . 
Pakiet 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 sztuk i ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 
1200? 
Odpowiedź Dopuszczamy z przeliczeniem ilości do 1600 opakowań:   
Pakiet 1, pozycja 7,8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą pomiarową? 
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami bezwzględnymi (wymaganymi) dla poz. 7 i 8 „dwustronna lub jednostronna nieścieralna 
skala pomiarowa…”  
Pakiet 1, pozycja 7,8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą pomiarową? 
Odpowiedź:  Zgodnie z warunkami bezwzględnymi (wymaganymi) dla poz. 7 i 8 „dwustronna lub jednostronna nieścieralna 
skala pomiarowa…” 
Pakiet 1, pozycja 7,8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp o pojemności 50 ml bez rozszerzenia? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 20 ml z podziałką co 0,5 ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1, pozycja 9 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakiej wielkości opakowania zamawianych strzykawek o 
pojemności 20 ml oczekuje oraz czy dopuści opakowanie a’50 sztuk i ich ewentualną wycenę z przeliczeniem ilości 
zamawianych opakowań? 
Odpowiedź:   W SWZ „1op=100szt.”  Dopuszczamy op.= 50 szt. z przeliczeniem ilości opakowań. 

 
Pakiet 1, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z podziałką co 0,2 ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ istnieje taka możliwość. 
Pakiet 1, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9 x40 mm lub 0,9x25 mm (20G)? 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 1, pozycja 22 
Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną w rozmiarze 0,7x30 mm? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ istnieje taka możliwość. 
Pakiet 1, pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych o długości całkowitej komory kroplowej 60 mm (części 
przezroczystej 55 mm)? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1, pozycja 30 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby koreczki do kaniul były tego samego producenta co kaniule? 
Odpowiedź:  Nie ma takiego zapisu w SWZ. Utrzymujemy zapis, iż mają być w pełni kompatybilne. 
Pakiet 1, pozycja 42 
Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania 18 G bez filtra ze szlifem ołówkowym? 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 1, pozycja 7,8,43,46,47,48 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej 
konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon o pojemności 200 ml? 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 2, pozycja 3-6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dreny Redona były pakowane na prosto? 
Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 2, pozycja 3-6 
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona o zakresie rozmiarów Ch-12 do CH16 o długości 800 mm lub 1700 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 2, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści łącznik Y bez zastawki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 3, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu pasywnego ran z drenem CH 27? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy, w SWZ CH 28 +/-2 
Pakiet 4, pozycja 1-5 
Czy Zamawiający oczekuje ostrzy ze stali węglowej czy ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: Dopuszczamy jedne i drugie. 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany żel do znieczuleń miejscowych potwierdzeń na 
biokompatybilność chloroheksydyny? 
Odpowiedź: Odstępujemy . 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń błon śluzowych w postaci ampułko-strzykawki o pojemności 6 ml oraz jego 
wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych ampułko-strzykawek i zaokrągleniem do 1667? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy z zachowaniem zamawianych ilości. 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń błon śluzowych sterylizowany promieniami gamma? 

 Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający oczekuje staz bezlateksowych dostępnych w minimum 2 kolorach? 
Odpowiedź:  Nie wymagamy. 
Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków, wyposażone w otwór boczny umieszczony na szczycie igły jak na 
zamieszczonej fotografii poniżej: 
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Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 6, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG pakowane po a’144 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem i 
zaokrągleniem „w górę” do 42 opakowań? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 7, pozycja 4 
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 7, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści szkiełka cytologiczne posiadające szlifowane brzegi i matowe pole do podpisu (jednostronne)? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 7, pozycja 13, 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 7, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści spódnicę w rozmiarze uniwersalnym o długości 60 cm? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 7, pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M lub L do wyboru przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 8, pozycja 1,2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z plastikowym pojemnikiem ssącym typu płaski 
mieszek wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy.:   
Pakiet 8, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej o długości drenu dla rozmiarów CH8- 7+/- 0,5 cm; Ch10-CH 
14 długość drenu 19+/- 1 cm; Ch16-Ch18 długość drenu 21 +/- 1 cm; Ch-20-Ch40 długość drenu 34 +/- 1 cm? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 8, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr’a z workiem w zakresie rozmiarów Ch8-Ch24 z ramieniem bez perforacji? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 8, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr’a z workiem w zakresie rozmiarów Ch12-Ch24? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia o wymiarach 90x45x39 mm? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia pakowaną po a’40 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem 
ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 19? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Pakiet 12, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną do mycia o miękkim i delikatnym włosiu wykonanym z medycznego 
polietylenu nie powodującego podrażnień skóry oraz miękką gąbką poliuretanową zapewniającą delikatne czyszczenie 
skóry? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 23, pozycje 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość wynosi na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01mm, 
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teksturowane na końcach palców? 
Odpowiedź Dopuszczamy grubość na palcu a na dłoni NIE 
.Zadanie 23, pozycje 1-3 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu znajdowała się fabrycznie naniesiona informacja o 
mechanicznym sposobie pakowania w sposób uporządkowany (warstwowy), co pozwoli wykonawcom złożenie 
konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź:  Dopuszczamy informację o mechanicznym sposobie pakowania potwierdzoną oświadczeniem producenta                 
w miejsce informacji naniesionej fabrycznie na opakowaniu. 
Zadanie 23, pozycje 1-3 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby otwór centralny opakowania był zabezpieczony folią redukującą 
kontaminację ze środowiskiem zewnętrznym, co pozwoli wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 23, pozycje 1-3 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były odporne na 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o 
stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie, co pozwoli wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź:  Dopuszczamy stosowany w środkach dezynfekcyjnych 70 % etanol na min. pierwszym poziomie lub 20 % na 
poziomie 6, Izopropanol 70 % na co najmniej na poziomie 2. 
Zadanie nr 26, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź:  Nie wymagamy. Dopuszczamy. 

Zadanie nr 32, pozycja 1-7 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe posiadające cyfrowe znaczniki głębokości na 50, 60 i 70 cm od końca 
dystalnego, pozostały opis zgodny z SIWZ? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie nr 35, pozycja 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez regulowanego kołnierza? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie nr 35, pozycja 1-8 
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru rurki na skrzydełkach, wyposażone w 
dwie tasiemki mocujące oraz bez podziałki głębokości? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie nr 35, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści rury anestetyczne wykonane z PCV? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie nr 35, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści rury anestetyczne niesterylne? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie nr 35, pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 9-18 cm? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 38, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści tupfery niejałowe w kształcie kuli 15cm x 15cm pakowane a’250 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 38, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 25 g/m2? 
Odpowiedź: Minimalnie o gramaturze 35 g/m2  
Zadanie 38, pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 38, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 34cm x 8 cm pakowane a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 38, pozycja 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów w opakowaniach a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
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zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, tj. 3 op.? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy.:   
Zadanie 38, pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź:  Dopuszczamy. 
Zadanie 39, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający o rozmiarze 60 x 90cm, z wkładem chłonnym wyposażonym w 

superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności 1600 ml wg EN ISO 

11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; powierzchnia i część spodnia 

pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m² oraz 37g/m², wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 

125g /m²? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 39, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 3820,18 ml, wykonany z folii PE, waty celulozowej, pulpy celulozowej, 

SAP (superabsorbent) i włókniny polipropylenowej? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 45, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42 x 42cm z częścią przylepną 42 x 36cm? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 45, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 44 x 26cm z częścią przylepną 44 x 20cm? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 45, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40 x 34cm z częścią przylepną 40 x 28cm? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 54, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 

25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na 

nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie 

różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, w kolorze zielonym, w opakowaniu a’50 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 54, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 

25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na 

nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie 

różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, w kolorze zielonym, w opakowaniu a’50 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 54, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25 

g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm,  wymiary gumek 16,5 cm, długość sztywnika do formowania 

maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, 

ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g, w kolorze niebieskim, w opakowaniu a’50 sztuk 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 58, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 

25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na 

nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie 
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różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, w kolorze zielonym? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
Zadanie 58, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25 

g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm,  wymiary gumek 16,5 cm, długość sztywnika do formowania 

maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR– poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, 

ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g, w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
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Zadanie 22 
Poz. 1 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości równoważne rękawice chirurgiczne o grubości 
ścianki na palcu: 0,25±0,03 mm, na dłoni 0,21±0,02 mm, mankiecie: 0,17±0,02mm, spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz - renomowanego, światowego producenta tego typu rękawic. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości równoważne rękawice chirurgiczne lateksowe, 
bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet 
rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni  0,18±0,03 mankiecie:  0,15±0,03 mm, długość 
min 285mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 
0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g (wg EN 455-3) - badania z jednostki 
niezależnej,  będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, 
EN ISO 374-1(typ B), EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez 
min. 240 min na przenikanie  min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - wyniki badań; opakowanie 
jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie , część 
pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 - 
renomowanego, światowego producenta tego typu rękawic. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Poz.2 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości równoważne rękawice chirurgiczne bezlateksowe, 
neoprenowo-poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, 
teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na 
palcu: 0,21 mm, na dłoni 0,19 mm, mankiecie: 0,16mm, długość min. 300mm,  AQL max 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. 
III,  zgodne z EN ISO 374 -1,5, EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min. 25 cytostatyków 
na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, pozbawione akceleratora DPG - potwierdzone piktogramem na 
opakowaniu jednostkowym, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe 
zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa 
wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 - renomowanego, 
światowego producenta tego typu rękawic. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Zadanie 23 
Poz. 1-2 

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości równoważne rękawice odporne na min. 2 alkohole 
stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% - izopropanol na 3 poziomie, 70% etanol na 1 poziomie, zgodne z 
metodologią badań EN 16523,  zgodne z EN ISO 374-1 , 5, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - 
renomowanego, światowego producenta tego typu rękawic. 

Odpowiedź: Dopuszczamy. 

21 Zadanie 22 poz. 1-5 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości ścianki na dłoni 0,21 
mm, na palcach 0,25 mm. Rozciągliwość przed starzeniem min. 840%, po starzeniu min. 810%. Oznaczenie rękawicy oraz 
na opakowaniu wewnętrznym lewa (L), prawa (R), producent, rozmiar. 
Powierzchnia zewnętrzna rękawic silikonowana, a wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. W związku ze zmianą 
technologii produkcji mającą na celu zapewnienie optymalnego komfortu użytkowania, producent w/w rękawic wprowadził 
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modyfikacje w zakresie pokrycia powierzchni, w związku z czym w/w rękawice nie są obecnie zewnętrznie ani wewnętrznie 
chlorowane a wewnętrzny poliuretan został zastąpiony warstwą polimerową. 
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Zadanie 22 poz. 6-9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w kolorze naturalnego lateksu o 

grubości ścianki na dłoni 0,15 mm, na palcach 0,16 mm, długość min. 301 mm. Oznaczenie rękawicy oraz na opakowaniu 
wewnętrznym lewa (L), prawa (R), producent, rozmiar. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
Zadanie 23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu odporności na min 2 alkohole 

stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70 % i zaoferowanie rękawic odpornych na gotowe preparaty dezynfekcyjne o 
szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz preparatu na bazie 
alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium 
zgodnie z EN 16523-1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
Jednocześnie prosimy o zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych o grubości na palcach 0,12 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Zadanie 23 
Zamawiający wymaga rękawic pakowanych mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany 

(warstwowy) potwierdzone na opakowaniu. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu i zgodę na 
zaoferowanie rękawic pakowanych tradycyjnie, umożliwiających pojedynczy pobór rękawic z opakowania. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Zadanie 23 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby otwór centralny opakowania był zabezpieczony folią i dopuszczenie innych 

dostępnych na rynku rozwiązań zapewniających ochronę rękawic po otwarciu opakowania. Na rynku istnieją różne 
skuteczne rozwiązania zabezpieczenia otworu w opakowaniu rękawic zapewniające ochronę rękawic przed 
zanieczyszczeniami, np. otwór przymykany. Prosimy zatem o modyfikację zapisu „folia dekontaminacyjna w otworze” 
poprzez dodanie „lub otwór chroniący rękawice przez zanieczyszczeniami”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

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

wysokości: 
a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru w lit. a); 
b. 0,5% wartości towaru reklamowanego w lit. b); 
c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. c). 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na 

uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia 
zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody 
wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast 
nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 
września 2010 r., V ACa 267/10). 
Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi 10.11.2021r. Brak zgody, za wyjątkiem pkt b), który otrzymuje 

brzmienie: „ 

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu 
niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w 
niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu,  w tym również  za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z 
gwarancji i rękojmi,   w wysokości 0,5 % 200, 00 zł  wynagrodzenia brutto o którym mowa     § 4 ust. 1, umowy, za 
każdy dzień opóźnienia,  powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, „ 

 Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez dookreślenie, że kary umowne nim przewidziane naliczane 
będą w przypadku zwłoki a nie opóźnienia. UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie stanowi 
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przykład klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle art. 471 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), 
określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę (i jest 
zobowiązanym do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie 
ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za 
opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy 
termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. 
Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie – zawinione 
bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych 
okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 Kodeksu Cywilnego).  
Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi 10.11.2021r. Brak zgody zgodnie z umową. Zamawiający nalicza kary 
zgodnie z treścią umowy za wyłącznie zawinione przez Wykonawcę czynności. 

2) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 
stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z 
innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 
o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

3) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 lit. d) projektu umowy poprzez dookreślenie iż zmiana umowy w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT na towar objęty niniejszą umową następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie 
właściwych przepisów i dal swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. 

4) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie lit. g) o treści: „w przypadku zmiany cen 
producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co 
najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana 
przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów 
dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i 
samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy 
po rażąco niskich cenach. 

Odpowiedź Brak zgody, zgodnie z umową. W zakresie opisywanym obowiązują unormowanie prawne zawarte w odrębnych 
przepisach.  

23 PYTANIA: 
Pakiet 9  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu  (PES)  
materiału,  który  zapewnia  wysokie  wartości  przepływu  i  o  niskiej zdolności wiązania białka?  
Odpowiedź: Powinien posiadać. 
Pakiet 9  
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP ?    
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy. 
Pakiet 10  
Pozycja 7-8  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania cewników o jednej długości 40 cm.  
Odpowiedź: Dopuszczamy  
Pakiet 10  
Pozycja 9  
Prosimy o wyjaśnienie czy zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli: Cewnik trójdrożny Dufour rozm. 18-24 Fr, 
pooperacyjny, o pojemności balonu: 50ml dla rozm. 18 i 20 Fr oraz 80 ml dla rozm. 22 i 24 Fr?  

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wyżej wymieniony cewnik. 
Pakiet 13  
Pozycja 1  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do szynowania moczowodów  dla opcji oba końce kateteru 
zamknięte cewnika 100% silikon w rozmiarach 6Ch i 7Ch do wyboru przez Zamawiającego. Reszta zgodnie z SWZ.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pakiet 13  
Pozycja 2  
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego rozm. 6 Fr o długości 90 cm ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pakiet 13  
Pozycja 3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego o długości 90 cm ? Reszta zgodnie z SWZ.  
Odpowiedź: Dopuszczamy. 
Pakiet 13  
Pozycja 2-3  
Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy  oczekuje,  żeby  cewniki  wykonane  były  z  materiału dwuwarstwowego 
innego niż poliuretan.  
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy. 
Pakiet 13 Pozycja 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii przez skórnej z cewnikiem typu J. W zestawie: Igła 18G, 
prowadnica Seldingera o średnicy 0.038”, jeden zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, cewnik 
wykonany z materiału vortek 2-warstwowego z pamięcią kształtu  z końcówką typu J z metalowym mandrynem.  O 
długości 29cm. Opakowanie po 5 sztuk, sterylne. Zestaw dostarczany w opakowaniu typu peel pouch. Rozmiar 
6/8/10/12/14 Ch/Fr  
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy. 
Pakiet 13  Pozycja 10  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do cystostomii z cewnikiem z końcem „J”  11Ch/Fr i 14 Ch/Fr o długości 
min. 45 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Średnica wew/zew trokara 12/14Ch dla 11Ch/Fr, 15/17Ch dla 
14Ch/Fr. , silikonowa tulejka mocująca, zacisk. Z workiem na mocz lub bez (do wyboru przez Zamawiającego). Pakowane 
po 5 sztuk, sterylne.  
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy. 
Pakiet 13 ,Pozycja 11  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do bezpośredniego nakłucia przy przezskórnej  jednostopniowej 
nefrostomii z cewnikiem z materiału Vortek z końcówką „J” o długości 29cm, trokarem 19G, uniwersalnym łącznikiem do 
worków z mechanizmem obrotowym  oraz tulejką mocując. Pakowany pojedynczo, sterylny. Rozmiar 8 i 10 Ch/Fr  
Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy. 
Pakiet 22, poz. 1-5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z syntetyczną powłoką 
polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia 
grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, 
sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed i po starzeniu min. 16 N. Poziom protein alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy 
(wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Certyfikat zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej 
kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat zgodności dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. 
Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, 
badania na przenikalność min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport 
wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Nazwa 
rękawicy, strona i rozmiar nadrukowane bezpośrednio na rękawicy. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z 
listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Opakowanie 50 par. 
Rozmiary 5,5-9,0  
Odpowiedź: Dopuszczamy . 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z  wewnętrzną warstwą 
polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana, AQL 0,65;  średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła 
zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego 
laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, 
badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM    F 1671 oraz EN ISO 374-5. Certyfikat zgodności Jednostki 
Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 
3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed 
promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki 
notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze).. Produkowane w 
zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. 
Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.    
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Odpowiedź Nie dopuszczamy. 
Pakiet 22, poz.  6 – 9  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych z 
syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna 
antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat 
CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 
min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. 
przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 25 leków 
cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 
Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 
Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.  
Odpowiedź: Dopuszczamy 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą 
polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na 
dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią 
grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym 
otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 
1671 oraz EN ISO 374-5. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N.  Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej 
dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem 
jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz 
informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Odporne na przenikanie co najmniej 4 
substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez 
jednostkę notyfikowaną). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami 
badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z 
wynikami badań).  Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001  potwierdzone certyfikatami jednostki 
notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 5,5-9,0.  

Odpowiedź Nie dopuszczamy. 
Pakiet 23, poz. 1,2,3  
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany 
(warstwowy) informacja potwierdzona oświadczeniem producenta. Pragniemy podkreślić, iż producent nie ma obowiązku 
umieszczania tego typu informacji na opakowaniu.  
Odpowiedź: Dopuszczamy 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, 
bezpudrowych, nitrylowych, o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. 
Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z 
dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N.  Zgodność normą EN 455 potwierdzona 
przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych 
(min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% 
- poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację 
cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania 
jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 
2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do 
kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.  

Odpowiedź Nie dopuszczamy. 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach 
dezynfekcyjnych takich jak etananol 20% - poziom 6 oraz  izopropanol 70% - poziom 6?  
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:  
Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i 
zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. 
Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na 
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palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania 
zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  
Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych 
(min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 
1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z 
wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań 
zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków 
ochrony osobistej.Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 
200 szt.  
Odpowiedź: Dopuszczamy z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pakiet 24 ,Pozycja 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:  
Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka kolor niebieski, długości 
min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 
mm. AQL 1.0. Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. 
Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Ułożone płasko, możliwość łatwego, pojedynczego pobierania z opakowania. 
Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane, 
jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na 
końcach palców. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację 
cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN 374-5. Jakość produkcji 
nadzorowana zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzona certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres 
ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt.).  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 24  Pozycja 6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:  
Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i 
zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. 
Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na 
palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania 
zgodnie z EN 455-2 > 6,0N.  Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się 
łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej 
w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na 
penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na 
penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 
leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i 
Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 
1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet  39 , poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego min. 4. warstwowego, jednorazowego, zamykający w 
rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa 
zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na 
powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g, potwierdzona przez 
producenta; rozmiar 60 x 90 +/-5 cm, rozmiar części chłonnej z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony 
części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 
szt.  

 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
Pakiet 39 , poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby wymagana chłonność była  potwierdzona również  
badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO 9073-6?  
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz 
ochrony stołu operacyjnego, oczekuje podkładu chłonnego z pełnobarierową warstwą spodnią, matową (niebłyszczącą), 
wykonanej z Would you be so kind and sent us a report on the auditteksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej 
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przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 
Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. 
Pakiet 45 
Prosimy o dopuszczenie bakteriobójczej folii chirurgicznej o rozmiarach: powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 
40x40cm),1op.=15szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

26  
I. Dotyczy pkt IV.4 i pkt. VI SWZ:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od daty zawarcia umowy” na „od 
daty podpisania umowy”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
II. Dotyczy pkt IV.7 SWZ:  
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może dołączyć do oferty Deklarację zgodności CE-IVD, potwierdzając fakt, 
iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski, a także spełnienie wymagań zasadniczych 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro oraz pisma potwierdzającego powiadomienie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski oferowanego przedmiotu 
zamówienia? 
Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformite Europeenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że 
oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).  
Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, 
określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE 
deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.  
Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych 
wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki 
działań producent dokumentuje. Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta Deklaracja zgodności CE.  
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy . 
III. Dotyczy pkt. V.2b) i pkt. IX.2d) i pkt XV.10 SWZ:  
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do zadania nr 40 i 42 z powodu znajomości przez Zamawiającego 
oferowanego produktu.  

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedziami zamieszczonymi  10.11.2021r. W przypadku Zadań gdzie jedynym kryterium 
jest  cena100%  Zamawiający dopuszcza zamiast próbek  załączenia do ofert y opisów lub fotografii 
potwierdzających  wymagane cechy  oferowanych produktów. 
IV. Dotyczy Umowy:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?  
Odpowiedź: Zgodnie z pkt.  XX SWZ. 
V. Dotyczy projektu Umowy, Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczy zadania nr 40 i 42:  
§2 ust. 7:  
Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy jest osobą wyłącznie 
odpowiedzialną za składanie zamówień? Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być 
realizowane? 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu 
nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.  
Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 7w nawiązaniu do  zapisów §8 ust.2. 
§4 ust. 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę?  
Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na 
klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 
tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.  
Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy. 
§4 ust.5:  
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Uprzejmie prosimy o zastąpienie spójnika „i” wyrazem „lub”, tj. by dopuścić format faktury w pdf zamiennie do standardu 
„Apteki Malickiego”. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w §4 ust.5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca udostępni na czas obowiązywania umowy faktury w wersji elektronicznej,  
w formacie elektronicznym, zgodnie z przyjętym na rynku standardem „Apteki Malickiego” ( jeśli dotyczy ) 
  lub w formacie PDF.” 
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