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Radziejów, dnia 27 lipca 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie 

podstawowym bez negocjacji na:  „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (oznaczenie 

sprawy TP-08/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2021 r. pod 

numerem: 2021/BZP00122199/01 

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków 

wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych 

wyjaśnień. 

1. Zadanie nr 27 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 25 m 

z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 84 rolki. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

2. Zadanie nr 27 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 150 x 100 mm 

x 150 kartek. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

3. Zadanie nr 27 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 18 

m, ponieważ jest to właściwy rozmiar tego typu papieru SONY o czułości HA. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

4. Zadanie nr 27 poz. 9,10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papierów nieoryginalnych 

będących zamiennikami papierów oryginalnych.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

5. Zadanie nr 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, 

pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

6. Zadanie nr 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 

30 x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 5.  
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7. Zadanie nr 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 x 40 mm, 

pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 5. 

8. Zadanie nr 14 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 x 42 mm, 

pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 5. 

9. Zadanie nr 14 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 40 mm x 55 

mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

10. Zadanie nr 14 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w ww. pozycji posiadają podłużny 

otwór bez przecięcia boków elektrody służący do mocowania kabla przy badaniach 

wysiłkowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

11. Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

12. Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3 Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyceną op. – 50 szt., prosimy 

wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem 

do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 11. 

13. Projekt umowy – par. 5 ust. 1 lit. a, b, c Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5 % wartości 

niedostarczonego w terminie lub wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej 

wysokości nie odnoszą się do wartości zamówionych lub reklamowanych towarów a nawet 

wartość kary może być wyższa niż wartość towarów, której może dotyczyć.   

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr  80. 

14. Projekt umowy – par. 5 ust. 2 Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości netto części 

umowy pozostałej do realizacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

15. SWZ – rozdz. VI pkt. 2 Prosimy o zmianę terminu dostaw na 4 dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że termin dostaw Wykonawca podaje w ofercie. Termin 

realizacji dostaw cząstkowych wynosi od 2 do 6 dni roboczych.  
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16. Zadanie 1 poz.4-7 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały 
asortyment w pakiecie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
17. Zadanie 2 poz.1 Czy Zamawiający wymaga kaniul ze zdejmowanym uchwytem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

18. PAKIET NR 2 poz. 2-7 Proszę o dopuszczenie /w pozycji kaniuli z zastawka antyzwrotną pełniąca 

rolę filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

19. Pakiet 1 poz.9 Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

20. Zadanie 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości rurki 50cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

21. Zadanie 7 poz.1,3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w kolorze niebieskim. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

22. Zadanie 7 poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w rozmiarze uniwersalnym. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

23. Zadanie 7 poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w rozmiarze 21. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

24. Zadanie 13 poz.1,2,5,6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z drenem 200cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

25. Zadanie 13 poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów o długości 200cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

26. Zadanie 15 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania leków 

światłoczułych z igłą biorczą ściętą stożkowo o długości drenu 150 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

27. Zadanie 15 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu pakowanego osobno z 

workiem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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28. Zadanie 15 poz.3 Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem  z wycięciem w 

dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

29. Zadanie 15 poz.3 Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem  z dodatkowym 

paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

30. Zadanie 15 poz.3 Czy Zamawiający wymaga aby  przepuszczalność światła folii z której 

wykonane są osłonki do leków światłoczułych  była potwierdzona badaniami z wynikiem  nie 

większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów 

światłoczułych USP 37 „Light transmission test” ? Przy braku wymagań w tym zakresie 

Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady. 

Odpowiedź: Tak.  

31. Zadanie 15 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z logiem umożliwiającym 
identyfikację wyrobu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
32. Zadanie 15 poz.3 Bardzo proszę o dopuszczenie worka o rozmiarze 21cm x 30 cm. Proszę o 

przyjęcie min. granicy błędu +/- 1 cm. Przyjęcie tak wyśrubowanych rozmiarów co do milimetra 
(bez uwzględnienia granicy błędu), może świadczyć o produkcie jednego producenta, a tym 
samym spowodować zablokowania innych producentów worków. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

33. Zadanie 15 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o 
długości 62mm (55 mm w części przezroczystej). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 
34. Zadanie 16 poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50-

60ml. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

35. Pytanie 1, zadanie 4, poz. 1-7 Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnych cewników do 

odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi 

otworami bocznymi oraz z powierzchnią gładką, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Zaproponowane cewniki nieznacznie różnią się od wymaganych i są wystarczające do 

przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, oraz są powszechnie stosowane w 

zakładach opieki zdrowotnej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i 

rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których 

Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że 

zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania 

równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 

konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia 
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przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, 

przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

36. Pytanie 2, zadanie 30, poz. 5 Wnosimy o dopuszczenie opaski identyfikacyjnej o długości 24cm, 

pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowana opaska nieznacznie różni się od 

wymaganej i jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, oraz jest 

powszechnie stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że 

zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania 

równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 

konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia 

przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, 

przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

37. Pytanie 1 do zadania 33 poz 1 Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu co pozwoli 

na zaoferowanie kaniul Optiflow. 

Odpowiedź: Zamawiający wyodrębni pozycje.  

38. Pytanie 2 do zadania 33 poz 1 W związku z rejestracją produktów na terenie RP w 

opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów 

medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do 

Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ilości zamawianych sztuk. 

Zważajac na fakt iż kaniule donosowe pakowane pojedynczo są wysyłane w opakowaniach 

zbiorczych po 20 szt, uprzejmie pytamy czy Zamawiajacy uwzględni ten fakt przy zamówieniu co 

jednocześnie zmieni ilość zamówianej pozycji asortymentu do 60 szt lub 80 szt ? 

Odpowiedź: Zamawiający zwiększy ilość do 80 szt.  

39. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 19 w poz. 2 basen głęboki pakowany po 120 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

40. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 19 w poz. 5 miskę nerkowatą pakowaną po 300 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   

41. Pytanie do zadania nr 35 Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna jednorazowa hydrożel 

dzielona  174x122 mm ; 110 cm2, do aparatu ES 300 taka jak np.. EMED – SAFE? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza   
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42. Zadanie nr 40 Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie wymagał oryginalnych elektrod firmy Zoll 
rekomendowanych przez producenta? 

 
Odpowiedź: Tak.   

43. Pytanie – ZADANIE 14 -  elektrody samoprzylepne Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w 

zadaniu 14 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG   o rozmiarze 43 x45 mm. Pozostałe 

parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie 5  

44. Pytanie – ZADANIE 14 -  elektrody samoprzylepne Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w 

zadaniu 14 w pozycji  2 równoważnej elektrody EKG o rozmiarze  41 x 55 mm. Pozostałe 

parametry zgodne z opisem. 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie 9 

45. Pytanie – ZADANIE 14 -  elektrody samoprzylepne Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w 

zadaniu 14 w pozycji ach 1 – 3   podania ceny w przeliczeniu na najmniejsze opakowania 

jednostkowe 50 szt. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona. 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie 9 

46. Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według 

bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 

150 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia 

liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym 

prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyrazi zgody.  

47. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym 

wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyrazi zgodę przy czym numeracja pakietów musi pozostać bez 

zmian.  

48. Pakiet 32, poz.2 Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej. Na rynku nie istnieją 

pojemniki do wycinków histopatologicznych o pojemności 2,5ml? (nie została podana 

jednostka). Prosimy także o określenie tolerancji pojemności z uwagi na niemożność zadania 

pytania o konkretną pojemność pojemnika zbliżoną do wymaganej. 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia pojemność z 2,5 ml do 30 ml.   

49. Pakiet 32 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

50. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 10 poz.1,2,3 zestawów do cewnikowania żył centralnych 

zakładanych w sposób tradycyjny czyli ,,po prowadnicy”.  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.   



 

 

7 
 

 

51. Czy Zamawiający w zad. 3, poz. 14-23 w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie 

oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik 

Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, rozmiar kodowany barwnie, dług. 40 cm, rozm. 10-24 

CH? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.   

 

52. DOTYCZY ZADANIA NR 35 Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralna jednorazowa hydrożel 

dzielona, owalna, o wymiarach 163,5x117 mm, o powierzchni aktywnej 103cm2, do aparatu ES 

300 ?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza    

 

53. Pakiet 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 

szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z 

orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 

2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, 

dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 

wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki 

probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem 

ilości. 

 

 

54. Pakiet 24. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w poz. 8 Zamawiający ma na myśli igłę 

systemową 0,8 z podglądem prawidłowego wkłucia bez zabezpieczenia przeciwzakłuciowego. 

W przypadku jeśli Zamawiający oczekuje jednak igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci w postaci uchwytu 

z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, do którego można wkręcić igłę systemową. Tym 

samym w poz. 9 zaproponować uchwyty z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, a w poz. 8 

zaproponować igły systemowe 0,8mm z podglądem prawidłowego wkłucia 

Uzasadnienie: W systemie, w którym zabezpieczenie przeciwzakłuciowe zintegrowane jest z 

igłą, dopiero po wkręceniu jej w uchwyt, możemy pobierać krew, a zabezpieczenie jest 

aktywowane płynnym ruchem kciuka jednej ręki. Podobnie rzecz się ma w proponowanym 

przez nas rozwiązaniu, po wkręceniu igły systemowej do uchwytu z zabezpieczeniem 

przeciwzakłuciowym – zasada działania zabezpieczenia przeciwzakłuciowego jest identyczna 

gdyż aktywacja mechanizmu zabezpieczającego odbywa się za pomocą jednej ręki, słyszalny jest 

wówczas wyraźny sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o aktywacji zabezpieczenia, 

mechanizmu nie można zdezaktywować, w wyniku połączenia igły z uchwytem z 

zabezpieczeniem przeciwzakluciowym uzyskujemy zestaw gdzie mechanizm zabezpieczający 

jest integralną częścią przedmiotu zabezpieczanego. Wszystkie ww. cechy proponowanego 

przez nas rozwiązania są zgodne w zaleceniami stowarzyszeń CDC, GERES, European Biosafety 
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Network oraz spełniają wymagania Dyrektywy Unijnej 2010/32/UE i idącym za nią 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac zawiązanych z narażeniem na zranienie ostrymi 

narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Proponowane przez nas 

rozwiązanie funkcjonuje między innymi w UCK w Gdańsku, Uniwersyteckim Szpitalu nr 2 im dr J. 

Biziela w Bydgoszczy. 

Odpowiedź:  Tak, bez zabezpieczenia.  

55. Pakiet 24. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby wszystkie 

elementy oferowanego systemu podciśnieniowego były ze sobą kompatybilne i pochodziły od 

jednego producenta? 

Odpowiedź:  Tak. 

56. Pakiet 24. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek systemu podciśnieniowego do 

badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania z czasem wykrzepiania do 30 min, 

umożliwiające pracę Zamawiającemu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym 

badań wykonywanych w trybie pilnym, rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określającymi 

jednoznacznie, że badania CITO, muszą być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od 

momentu pobrania. Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy 

jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie 

z ww wytycznymi. 

Odpowiedź:  Tak.     

57. Pakiet 24. Czy Zamawiający ma na myśli probówki systemu podciśnieniowego, których data 

przydatności do użycia nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego 

Odpowiedź:  Tak.     

58. Pakiet 24. Czy w przypadku probówek i igieł zamkniętego systemu podciśnieniowego 

Zamawiający wymaga aby elementy te były finalnie sterylizowane, czyste bakteriologicznie, z 

ostatecznie uzyskaną klasą czystości produktu: czysty sterylnie (10-6; SAL≥6). 

 

Odpowiedź:  Tak.    

59. Pakiet 24.  Czy Zamawiający oczekuje aby każdy pojedynczy element systemu podciśnieniowego 

był oznaczony nazwą systemu lub nazwą producenta 

Odpowiedź:  Nie.     

60. Pakiet 24. Czy Zamawiający oczekuje aby probówki systemu podciśnieniowego były pakowane 

po 50 szt/op.; co znacznie ułatwienia dystrybucję probówek systemu podciśnieniowego oraz 

przechowywanie ich w oddziałach szpitala niwelując ryzyko przeterminowania probówek 

zwłaszcza przy mniejszym zużyciu danego typu probówek 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje opakowań po 50 szt. lub po 100 szt.     
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61.  Pakiet 24. Czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie oferowane probówki podciśnieniowe były 

wykonane z tworzywa sztucznego? 

       Odpowiedź:  Tak.  

62. Zadanie nr 6: Czy zamawiający wymaga, aby maski  były pozbawione wszystkich szkodliwych 

ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod 

wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na 

alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz 

wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? 

Odpowiedź:  Tak.   

63. Zadanie nr 6: Czy Zmawiający wymaga aby maski były kodowane kolorystycznie na 

opakowaniu? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

64. Zadanie nr 6: Czy Zamawiający wymaga aby maski nie zawierały elementów metalowych i były 

bezwarunkowo bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) ?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.   

65. Zadanie nr 13 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę 

w rozmiarze standardowym uniwersalnym rozmiarze dla dzieci z drenem o długości 200cm ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

66. Zadanie nr 13 poz. 2:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę 

w rozmiarze standardowym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych z drenem o długości 200cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

67. Zadanie nr 13 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga aby maski z rezerwuarem spełniały poniższe 

wymagania : 

- rozmiar maski dla dorosłych 

- materiał delikatny medyczny PCV, 

- taśma do zamocowania maski na twarzy , 

-- zawory boczne (zastawki) po obu stronach na masce 

- łącznik obrotowy (z portem bocznym tlenowym )łączący rezerwuar tlenu z maską twarzową, 

- rezerwuar tlenu, 

- zastawka jadnokierunkowa na wylocie rezerwuaru do maski, 



 

 

10 
 

- dren tlenowy antyzagięciowy (o przekroju gwiazdki) o dł. 200 cm ze złączem uniwersalnym po obu 

stronach, 

- nie zawiera lateksu 

- nie zawiera ftalanów – potwierdzenie producenta 

- nie zawiera BPA (bisfenolu A) – potwierdzenie producenta 

- opakowanie indywidualne – folia 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.      

 

68. Zadanie nr 13 poz. 5, 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne 

maski z nebulizatorem i drenem o długości 200cm ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.    

69. Zadanie nr 13 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne wąsy 

tlenowe o długości 200cm ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

70. Zadanie nr 13 poz. 8 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 8 co 

umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej a Zamawiającemu uzyskanie 

korzystnej oferty cenowej? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.    

71. Zadanie nr 20 :Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich 

szkodliwych ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które 

uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko 

zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy 

nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? 

Odpowiedź:  Tak.     

72. Zadanie nr 20 Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o  braku ftalanów, była zamieszczona 

na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w 

którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości 

ftalanów w wyrobie medycznym? 

Odpowiedź:  Tak.     

73. Zadanie nr 20 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej o następujących właściwościach ? 

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny 

zwieracz przełyku 

- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa 
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- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie 

- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na 

śluzówkę 

- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski 

- Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie 

- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia 

- Dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów 

- Bezpieczeństwo i kompatybilność z MR 

- Produkt bezlateksowy 

- Produkt nie zawiera lateksu i ftalanów 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.      

74. Zadanie nr 5, pozycja nr 5 i nr 6 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy 

Zamawiającego o wyłączenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Prosimy o wydzielenie 

rozmiarów i zgodę na złożenie oferty bez rozmiaru nr 2,5 oraz nr 3,0 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.      

75. Zadanie nr 5, pozycja nr 19-26 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy 

Zamawiającego dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: W rozmiarach 000, 

00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.      

76. Zadanie nr 5, pozycja nr 19-26 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy 

Zamawiającego o wydzielenie produktów z pakietu. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.      

77. Zadanie nr 13, pozycja nr 7-8 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy 

Zamawiającego dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Produkt 

Mikrobiologicznie czysty. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.      

78. Dotyczy Rozdziału XIII, pkt. 1 W zawiązku z wymogiem Zamawiającego zawartym w Rozdziale 

XIII pkt. 1 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 

Pakiecie 23 w pozycji 23, 24, 25, 26 produktów ogólnolaboratoryjnych, oferowanych ze stawką 

VAT 23%. Produkty będące przedmiotem pozycji  23, 24, 25, 26 nie spełniają definicji wyrobu 

medycznego określonej w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i dlatego też 

nie zostały przez ich wytwórców zakwalifikowane jako wyroby medyczne. Dla tych produktów 

nie istnieje obowiązek posiadania deklaracji zgodności oraz dokumentów rejestrowych 
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(zgłoszeń, wpisów, powiadomień) do URPLWMiPB. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

Zamawiającego nie możliwe będzie złożenie żadnemu z oferentów ważnej oferty w Pakiecie 26” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

 

79. Dotyczy Rozdziału XV Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto oraz 

brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z 

orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 

„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla 

wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 

wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, 

końcówki czy szkiełka)”. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem 

ilości. 

 

80. Dotyczy §5  ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 50,00 zł. 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na 1% wartości towaru objętego karą (niedostarczonego, 

nieuzupełnionego, niewymienionego)? Prośbę motywujemy tym, że kary narzucone przez 

Zamawiającego, w stałej kwocie 50,00zł.  niezależnie od wartości towaru objętego karą, 

działają na szkodę wykonawcy, są nieuprawnione i rażąco wysokie, w przypadku jeśli wartość 

umowy będzie niewielka, a co za tym idzie – zamówienia jednostkowe będą niewielkiej wartości. 

Przyjmijmy, że wartość zamówienia niedostarczonego w terminie wynosi 1000 zł. Kara w 

wysokości 50 zł. będzie stanowić 5% wartości zamówienia, w przypadku zamówienia na kwotę 

500 zł. – 10%. Jeśli natomiast wartość jednostkowego zamówienia będzie wynosiła 10 000 zł. to 

kara rzędu 50 zł. stanowi tylko 0,5% wartości tego zamówienia. Podpisanie umowy w obecnej 

treści §5 ust. 1 wiążę się z dużym ryzykiem handlowym. Biorąc pod uwagę wartość umowy i 

długość jej trwania, narzucone kary w paragrafie 5 są niewspółmiernie wysokie w stosunku do 

wartości zamówień, których możemy się spodziewać w trakcie realizacji umowy. Na dodatek, 

krótki termin realizacji zamówień i duża różnorodność towaru powoduje, że wielkość kary nawet 

przy niewielkim opóźnieniu, może przekroczyć wartość umowy, a już na pewno wartość zysku. 

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla 

Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć 

wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. Można domniemywać, że 

Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego 

wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na 

zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie 

może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw. Naszym zdaniem, ewentualne 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest 

błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, 

to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama 

w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym 

szkody Zamawiającemu. W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu paragrafu 5 

ust. 1 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona procentowo 

od wartości towaru. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i zmieni wysokość kary na 1% wartości towaru 

objętego karą.   
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81. Dotyczy Pakiet 23 pozycja 3 Czy należy zaoferować probówki zakręcane razem z odpowiednią 

zakrętką?  Jeśli tak, to czy można wycenić osobno probówkę i osobno zakrętkę? 

Odpowiedź:  Nie.     

82. Zadanie 1, poz. 15-23, 25 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 15-23, 25 do 

odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty z 

korzyścią dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 

83. Zadanie 1, poz. 15-23 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 z 

odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości z zaokrągleniem w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

84. Zadanie 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wkłucie obwodowe rozmiar 26G o przepływie 17ml? 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

85. Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wkłucie obwodowe wykonane z poliuretanu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

86. Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu systemu zabezpieczającego przed 

zakłóciem i rozpryskiwaniem się krwi wg standardów ISO? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

87. Zadanie 2, poz. 3-7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu filtra hydrofobowego? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 18.   

88. Zadanie 2, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 z odpowiednim 

przeliczeniem zaoferowanej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

89. Zadanie 2, poz. 9 Czy Zamawiający ma na myśli port bezigłowy? 

Odpowiedź: Tak.  
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90. Zadanie 2, poz. 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby korki do kaniul były tego samego 

producenta co kaniule? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

91. Zadanie 3, poz. 10-13 Czy Zamawiający dopuści opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne 

papier-folia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

Zadanie 3, poz. 14, 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik Nelatona był 

hydrożelowy? 

 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

92. Zadanie 3, poz. 24 Czy Zamawiający dopuści Cewnik Pezzera o rozmiarze 12CH zamiast 10CH? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

93. Zadanie 4, poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści Cewniki z otworem centralnym i dwoma 

naprzemianległymi otworami bocznymi i powierzchnią zmrożoną, zapobiegającą przyklejaniu 

się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

94. Zadanie 5, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną, wykonaną z 

elastycznego PCV? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

95. Zadanie 5, poz. 5-18 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, wykonaną z 

elastycznego PCV? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

96. Zadanie 5, poz. 5-18 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu silikonowania? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

97. Zadanie 5, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 3,0? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
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98. Zadanie 5, poz. 38-39 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną przejrzystą fenestracyjną 

bez mankietu z kaniulą wymienną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

99. Zadanie 7, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za maski chirurgiczne pakowane a’50szt z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

100. Zadanie 7, pozycja 2  Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

101. Zadanie 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

102. Zadanie 7, poz. 4-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za czepki pakowane a’100szt z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

103. Zadanie 7, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny typu „beret”, ściągany gumką? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   

104. Zadanie 7, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny typu „beret” w rozmiarze 

uniwersalnym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

105. Zadanie 7, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny typu „furażerka” w 

rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

106. Zadanie 9, poz. 1-2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby zgłębnik posiadał zmrożona 

powierzchnię? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   
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107. Zadanie 9, poz. 3-9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby sonda posiadała zatyczkę? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

108. Zadanie 9, poz. 3-9 Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z zatyczką dla dorosłych 

długość min. 1050mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

109. Zadanie 11, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o średnicy 0,45x90mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

110. Zadanie 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowe rozmiar 45x43mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

111. Zadanie 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd o pojemności komory ok 18-20ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

112. Zadanie 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy o długości 95mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

113. Zadanie 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z filtrem o wielkości oczek 15µm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

114. Zadanie 15, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z 

nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, dren o długości 150cm, posiadający ostry 

kolec komory kroplowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

115. Zadanie 15, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z 

workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o wymiarach 200x300mm, 

pakowany osobno ale wycenione razem jako zestaw? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

116. Zadanie 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z końcówką luer-lock? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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117. Zadanie 19, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów w op.a’120szt. z przeliczeniem 

zamawianej ilości do 30 op.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

118. Zadanie 21, poz. 1 Czy Zamawiający może doprecyzować o oznacza w rozmiarze opis: 

250Hx600mm? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli rozmiar 15CHx600mm  

119. Zadanie 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 6Fr średnica O.D 2,0mm, długość 

całkowita 535mm? 

120. Zadanie 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 10Fr średnica O.D. 3,3mm, długość 

całkowita 600mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

121. Zadanie 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjną 2,0mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

122. Zadanie 21, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjną 4,7mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

123. Zadanie 22, poz. 4 Czy 

Zamawiający dopuści wziernik w rozm. L? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

124. Zadanie 22, poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczkę cytologiczną prostą czy typu 

wachlarz? 

Odpowiedź: Typ prosty.   

125. Zadanie 22, poz. 6Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną typ prosty? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

126. Zadanie 27, poz. 3 Czy zamawiający dopuści rozmiar 57x30? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
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127. Zadanie 27, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x100x150? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

128. Zadanie 30, poz. 3 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opasek w opakowaniu 

a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

129. Zadanie 30, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zacisku pępowinowego w 

opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

 

130. Zadanie 32, poz. 2 Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik o pojemności 25ml? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 48.  

131. Zadanie nr 5 poz. 5-18 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną w całości z PCV, 

niesilikonowaną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

132. Zadanie nr 5 poz. 38-39 Czy Zamawiający dopuści rurkę z mankietem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

133. Zadanie nr 21 poz. 1 Proszę o wyjaśnienia, co Zamawiający ma na myśli poprzez rozmiar 

„250Hx600mm”? Czy nastąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 15CHx600mm? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 118.  

134. Zadanie nr 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 2.0 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

135. Zadanie nr 29 poz. 2 Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „z profilem na twarz” 

dopuszcza okrągły otwór wlotowy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

136. Zadanie nr 37 Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 4 pojedynczych sztuk 

elektrod, czy też 4 par elektrod (1 para = 2 sztuki)? 
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Odpowiedź: 4 sztuk.  

137. Zadanie nr 40 Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 80 pojedynczych sztuk 

elektrod, czy też 80 par elektrod (1 para = 2 sztuki)? 

Odpowiedź: 80 sztuk.  

 

138. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści projektu umowy w §5, ust 2 na: „W przypadku 

rozwiązania Umowy (także w drodze odstąpienia) przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto.”  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

139. Czy Zamawiającym mógłby doprecyzować w § 6 ust. 4 umowy jaki będzie przyjęty termin 

płatności?  

Odpowiedź: Termin płatności Wykonawca podaje w ofercie.   

140. Odnośnie Pakietu nr 22 w poz. 5 „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które 

„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” 

(Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów 

medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym 

(producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację 

techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne 

zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla 

zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach 

masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.    

141. Pakiet 23 Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x92mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

142. Pakiet 23  Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 13x100mm?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

143. Pakiet 23  Pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z zakrętką, podziałką oraz etykietą?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
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144. Pakiet 23 Pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 20x30cm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

145. Pakiet 23 Pozycja 32. Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 1ml?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

146. Pakiet 32 Pozycja 2. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jaką pojemność wymaga 

Zamawiający. W formularzu cenowym nie ma określonej jednostki miary. 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie nr 48 

147. Pakiet 32 Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2300ml? 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie nr 49 

148. zadanie 1, poz. 3-10 czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą nierozszerzoną? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

149. zadanie 1, poz. 3-10  Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do 

pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez 

rozszerzonej skali: 

• Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml 

• Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml 

• Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml 

• Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 

 

150. zadanie 1, poz. 11-13 Czy zamawiający wydzieli poz.11-13 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. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ. 

151. zadanie 1, poz. 11,13 czy zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną 50/60 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  

152. zadanie 2, poz. 9-10 Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 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 
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oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 

większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 

153. zadanie 2, poz. 10 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej 

firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i 

nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. 

Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia 

przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i 

koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności 

postępowania i na zwiększenie cen ofert. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 

154. Zadanie 2, poz. 10  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

155. zadanie 7, poz. 1, poz. 3, czy zamawiający dopuści kolor niebieski? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 

 

156. zadanie 7, poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

157. zadanie 7, poz. 4-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

158. zadanie 7, poz. 6 proszę o sprecyzowanie co oznacza rozmiar 24 Czy zamawiający dopuści 

czepek typu beret, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 

50-53 cm ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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159. zadanie 12, poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

160. zadanie 13, poz. 1-2,poz.5-6 czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

161. zadanie 15, poz.1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze 

białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 

zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-

0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z 

przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator 

przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - 

sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO,objętość komory 

kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

 

162. zadanie 15, poz.1  Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez 

ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) 

potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bez ftalanów.   

163. zadanie 15, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów 

typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 

ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze 

wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, 

przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części 

przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik 

LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu 

blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, 

powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), 

sterylizacja EO? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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164. zadanie 15, poz. 2  Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii 

bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) 

potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bez ftalanów.   

165. zadanie 15, poz.3 Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez 

ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, 

trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z 

filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora 

kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części 

wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy 

regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister 

papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość 

komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

166. zadanie 15, poz.3 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez 

ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) 

potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bez ftalanów.   

 

167. zadanie 15, poz.3 Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez 

ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, 

trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

168. zadanie 15, poz.3 Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze 

żółtym, nieprzeziernym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

169. zadanie 15, poz.3  Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę 

Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

170. zadanie 16, poz. 4 czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

171. zadanie 22, poz. 1-4 czy zamawiający wymaga opakowania papier folia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
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172. Zadanie nr 9 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 125 cm ? 

Reszta parametrów zgodna z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

173. Zadanie nr 13 poz. 1-8 Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był bez zawartości DEHP, 

sterylny ?  

Odpowiedź: Tak.  

174. Pakiet 3 poz. 14-15 Czy Zamawiający dopuści cewnik 

Nelaton hydrofilowy ? Reszta parametrów zgodna z SWZ. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

175. Poz. 1 worek stomijny dwuczęściowy, otwarte, zgodny z opisem, przezroczysty lub cielisty 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

176. Poz. 1 worek stomijny, dwuczęściowy, zamknięty, zgodny z opisem, przezroczysty lub cielisty 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

177. Poz. 2 worek stomijny dwuczęściowy, otwarty, zgodny z opisem, rozmiar pierścienia 60 mm, 

przezroczysty lub cielisty 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

178. Poz. 2 worek stomijny dwuczęściowy, zamknięty, zgodny z opisem, rozmiar pierścienia 60 

mm, przezroczysty lub cielisty 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

179. Poz. 3 worek stomijny dwuczęściowy, otwarty, zgodny z opisem, rozmiar pierścienia 40 mm 

lub 50 mm, przezroczysty lub cielisty 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

180. Poz. 3 worek stomijny, dwuczęściowy, zamknięty, zgodny z opisem, rozmiar pierścienia 40 

mm lub 50 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

181. Poz. 1, 2 i 3 – prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający składa zapotrzebowanie na same 

worki czy na płytki kompatybilne z workami także – czyli na komplet woreki + płytki? 

Odpowiedź: Na komplet   
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182. Poz. 1, 2 i 4 - Jeśli dodatkowo Zamawiający wymaga płytek prosimy o wydzielenie ich w 

osobnych pozycjach, gdyż oba produkty pakowane są inaczej i mają inną cenę 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji, Zamawiający dopuszcza wycenę za 

zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 

183. Poz. 1, 2 i 3 – Jeśli Zamawiający wymaga płytek prosimy o akceptację płytek w rozmiarach 

pasujących do worków wyszególnionych powyżej, płytki hydrokoloidowe, chroniące skórę przed 

działaniem wilgoci i przed przeciekaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

184. Poz. 4 worki stomijne, zgodne z opisem, docięcie płytki 10-76 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

185. Poz. 5 worki stomijne, zgodne z opisem, docięcie płytki 10-76 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

186. Poz. 6 worki stomjne, pooperacyjne, zgodne z opisem, docięcie płytki 10-70 mm lub 10-100 

mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

187. Poz. 7 worki stomijne jednoczęściowe z hydrokoloidowym przylepcem i polimerami, 

działającymi łagodząco i ochronnie dla skóry, przylepiec jest elastyczny, ułatwiający 

dostosowanie do kształtów ciała, przezroczysty, docięcie płytki 10-55 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

188. Z towarem dostarczany jest dokument WZ. Towar dostarczany jest z magazynu na Węgrzech, 

natomiast faktura wysyłana jest z biura w Warszawie. Jesteśmy w stanie dostarczyć fakturę w 

wersji papierowej w ciągu 2 dni od zamówienia – co w praktyce zbiera się z czasem dostawy lub 

w wersji elektronicznej (pdf) na podany prze Zamawiającego adres – prosimy o określenie jaka 

forma będzie dla Zamawiającego bardziej odpowiednia.  

Odpowiedź:  Zamawiający preferuje faktury w wersji papierowej.  

 

189. 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. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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190. – dotyczy zadania 6 Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych w rozmiarach 0-6 bez 

pompowanego mankietu. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.   

191. – dotyczy zadania 13 poz. 7, 8 Prosimy o dopuszczenie drenów mikrobiologicznie czystych. 

Odpowiedź:  Odpowiedź na pytanie nr 77.  

192. – dotyczy zadania 21 Prosimy o dopuszczenie prowadnic bougie w 3 rozmiarach średnic i 

długoci: 5,0 mm i 70 cm; 3,3mm i 70 cm, 2,0mm i 53 cm. 

Odpowiedź:  Odpowiedzi na pytania 118-122 

193. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 3, 8,9,10 strzykawek 

posiadających skalę nominalną, bez rozszerzenia z tłokiem w kolorze mlecznym?  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

194. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4,5,6, 7 ,12 i 14 umożliwi to złożenie większej ilości ofert 

korzystnych dla Szpitala?  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

195. Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych w pakiecie 1,czy zamawiający oczekuje 

w pozycjach 3,8,9,10 Strzykawki dwuczęściowej j.u. 2 ml , 5 ml , 10ml , 20 ml - strzykawka 

jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 

potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer(6%). Nietoksyczna, bez zawartości 

latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana 

EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały oring 

zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, 

trwała niezmywalna w kolorze czarnym Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na 

szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Oznaczenie kolorystyczne 

opakowania zbiorczego wg. pojemności?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

196. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 11 strzykawki j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 

ml trzyczęściowej, koncentrycznej. Pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. 

Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z 

lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania 

cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki 



 

 

27 
 

nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo 

producenta na strzykawce? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  

197. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 13 strzykawki j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 

ml trzyczęściowej, koncentrycznej, bursztynowej. Pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, 

typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, 

kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i 

przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, 

jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się 

tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  

198. Czy w związku z wycofaniem kaniuli opisanej w pakiecie 2 pozycja 1 zamawiający oczekuje 

Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, 

pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca 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). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana 

pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. 26G – fioletowy 06 x 19 mm. –przepływ 14 

ml/min  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

199. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 2 Kaniule dożylną przeznaczoną do małych, 

delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca 

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). Sterylna, 
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jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. 24G – 

żółty 07x19-przepływ 19 ml/min  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

200. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie2 pozycje 3,4,5,6,7 alternatywnej kaniuli dożylnej z 

zaworem iniekcyjnym, z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem 

luerlock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu pack-cut, sterylna, rozmiary: rozmiar XXX G , 

przepływ XXX ml/min , wykonana z PTFE z możliwością identyfikacji Usg, kompatybilna z MRI. 

Nie zawiera lateksu i PCV . Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie typu blister. Z 

widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE – rozmiary wg 

formularza ?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

201. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 2 pozycja 10, koreczki do kaniul dożylnych były 

jednorazowego użytku, jałowe, tego samego producenta co kaniule lub rekomendowane i 

sprzedawane przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul pod 

nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności połączeń, na pasku po 

4 sztuki, zapakowane z możliwością aseptycznego wyjęcia z opakowania. Koreczki z trzpieniem 

powyżej krawędzi korka dla całkowitego zamknięcia światła kaniuli. Opakowanie 200szt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

202. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu2 pozycji 8 do osobnego pakietu, umożliwi to 

złożenie większej ilości ofert?  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

203. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 15 pozycja 1 alternatywnego aparatu do przetaczania o 

poniższych parametrach: • zestaw do infuzji grawitacyjnej • komora kroplowa PCV bez DEHP, 

20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej • Spike ABS, igla 

czterokanalowa/ stożek • Kompatybilny z lipidami • Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia 

drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), • PCV bez zawartości DEHP, lateksu, 

bisphenol A • długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony • Objętość wypelnienia drenu 11 ml 

• średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO • Zlącze luer lock stale • Komora kroplowa o 

dlugości 57mm • na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data 

ważności – 4 lata od daty prod • Opakowanie 250 szt.  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  
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204. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 pozycja 2 alternatywnego aparatu do przetaczania o 

poniższych parametrach: • zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, • Bez odpowietrzenia • 

komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min.90mm • Spike 

ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet • Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu 

i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), • bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A • 

Kompatybilny z lipidami • długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony calość zestaw - 192cm. 

• Objętość wypelnienia drenu 14 ml • średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO • Zlącze 

luer lock stale • na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności 

– 4 lata od daty prod.  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

205. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 pozycja 3 alternatywnego aparatu do przetaczania o 

poniższych parametrach: • zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, • precyzyjny zacisk 

rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu 

(podwieszenie kolca), • wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny • Spike ABS, igla 

ścięta jednostronnie/lancet • Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość 

min. 60mm bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A • łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) 

na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia , • długość drenu 150 cm, objętośc wypelnienia 

drenu 12 ml. • Zlącze luer lock obrotowe • dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap 

sterylny - EO, • na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności 

– 4 lata od daty prod. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

206. Pakiet nr 11. Czy igły w tym pakiecie mają posiadać uchwyt z 4 okienkami i dodatkowym 

pryzmatem w kanale igły  sygnalizującym pojawienie się płynu mózgowo-rdzeniowego zmianą 

barwy? 

Odpowiedź:  Mogą posiadać, ale nie muszą.  

207. Pakiet nr 11. Jakiej długości mają być prowadnice do igieł w tym zadaniu? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

208. Pakiet nr 11. Czy dla łatwej oceny ułożenia szlifu igły w uchwycie ma być wyczuwalny 

znacznik który wskazuje ułożenie szlifu? 

Odpowiedź:  Może być, ale nie musi.  

209. Pakiet 11 poz.1 Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G (czarna)  

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

210. Pakiet 11 poz.3 Czy w tej pozycji trzeba zaoferować igłę typu Atraucan 26Gx88mm z 

prowadnicą 20Gx35mm?  
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Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

 

211. 4. Pakiet nr 10. Czy zestawy maja posiadać prowadnicę niklowo-tytanową całkowicie odporną 

na załamania? 

Odpowiedź:  Mogą, ale nie muszą.   

212. Pakiet nr 10. Czy zestawy mają posiadać zamknięcia kanałów bezigłowymi automatycznymi 

zastawkami? 

Odpowiedź:  Mogą, ale nie muszą.   

213. Pakiet nr 10. Czy zestawy dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania mają 

posiadać drobne elementy poza cewnikiem i prowadnicą pakowane oddzielnie w dodatkowy 

woreczek chroniący przed rozsypaniem i zabrudzeniem? 

Odpowiedź:  Mogą, ale nie muszą.   

214. Pakiet nr 10. Proszę o dopuszczenie w poz. 1 zestawu jednokanałowego w rozmiarze 14G i 

średnicy zewnętrznej 2,1 mm. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

215. Czy w zadaniu 10 i 11 dla weryfikacji zgodności z opisem Zamawiający przewiduje możliwość 

wezwania do przesłania wzorów produktu celem weryfikacji? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

216. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 

eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz 

sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

normami. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

217. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności 

Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy 

arkuszami specjalnego papieru i pianki?  

Odpowiedź:  Tak.  
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218. 3. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku 

oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i 

na etykiecie były w języku polskim?  

Odpowiedź:  Tak.  

 

219. 4. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był 

w woreczek strunowy?  

Odpowiedź:  Tak.  

 

220. 5. Dotyczy Zadania 25, pozycji nr 2: Czy Zamawiający ma na myśli zintegrowany test 

chemiczny kl 5 czy emulacyjny test chemiczny kl 6?  

Odpowiedź:  Zamawiający ma na myśli test chemiczny kl 6.  

221. 6. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby test był naniesiony na 

cienką metalową płytkę co symuluje narzędzie chirurgiczne?  

Odpowiedź:  Tak.  

222. 7. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 6: Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd PCD miał 

formę tuby długości 20 cm wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru 

w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym? Zestaw PCD Control 

symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm?  

Odpowiedź:  Tak.  

223. 8. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 7: Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był 

samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia 

bezpośrednio do dokumentacji)?  

Odpowiedź:  Tak.  

224. 9. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 7: Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku 

Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim  

Odpowiedź:  Tak.  

 

225. 10. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14: Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną 

substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i 

jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?  
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Odpowiedź:  Tak.  

226. 11. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 14: Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku 

oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na 

etykiecie były w języku polskim?  

Odpowiedź:  Tak.  

227. 12. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o 

wymiarach 30cm x 50cm?  

Odpowiedź:  Tak.  

228. 13. Dotyczy Zadania nr 25, pozycji nr 16: Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o 

doprecyzowanie rozmiaru otworu wewnętrznego opakowania. Czy Zamawiający dopuści 

rozbieżność wymiarową o ile opakowanie spełni tą samą funkcję?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

 

229. 14. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się 

informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie 

minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.  

Odpowiedź:  Tak.  

230. 15. Dotyczy Zadania nr 26: Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań 

Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który 

informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?  

Odpowiedź:  Tak.  

231. 16. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i 

wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli 

minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości 

przed użyciem?  

Odpowiedź:  Tak.  

232. 17. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać 

jednolitego prostokąta bez prążków,o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 

868 ?  

Odpowiedź:  Tak.  

233. 18. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy 

zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?  
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Odpowiedź:  Tak.  

234. 19. Dotyczy Zadania nr 26: Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona 

etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której 

znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania 

oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne 

przyjęcie reklamacji produktu.  

Odpowiedź:  Tak.  

235. 20. Dotyczy Zadania nr 26, papieru krepowanego: Czy Zamawiający wymaga, aby dla 

potwierdzenia jakości produktów dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność 

towaru z normami wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, taką jak np. Isega? 

Odpowiedź:  Tak.  

 

            

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla 

Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 

 

Radziejów, dnia 27 lipca 2021 r.   

DYREKTOR 

        mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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