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                                                                                                               Opole Lubelskie, dnia 22 listopada 2018 roku 
A.AT.381/9/2018 
 
 
 

                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
 
Dotyczy:   postępowania pn. „Dostawa  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku, rękawic  chirurgicznych  
i produktów  farmaceutycznych  dla Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim  
przy  ul. Przemysłowej  4a”, Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że  
w postępowaniu przetargowym dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku, rękawic  
chirurgicznych  i produktów  farmaceutycznych  dla Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp. z o.o. z siedzibą  
w Opolu Lubelskim  przy  ul. Przemysłowej  4a, wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 zestawu serwet uniwersalnych nieznacznie 
różniącego się od opisanego w SIWZ: taśma lepna 9 x 50cm (zamiast 10 x 50cm), 2 szt  ściereczek chłonnych 
(zamiast 4 szt).  
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 niżej opisanego zestawu? 
 Sterylne obłożenie do operacji stawu biodrowego wykonane z mocnego hydrofobowego lamiantu 
dwuwarstwowego (PE+PP) 60 g/m2, wyposażone w wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2  
w strefie krytycznej. Nieprzemakalność serwet 165 cm H2O w strefie krytycznej. 
Skład zestawu: 
- serweta o wymiarach min. 200x260 cm z wycięciem w kształcie litery U 20 x 85 cm, otoczonym taśmą 
samoprzylepną -1 szt. 
- serweta o wymiarach 150 x 300 cm służąca jako ekran anestezjologiczny -1 szt. 
- osłona na stolik Mayo -1 szt. 
- kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację (możliwość pakowania osobno) -1 szt. 
- pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. około 30x120 cm -1 szt. 
- taśmy lepne min. 9x50 cm -2 szt. 
- serweta 100x150cm – 1szt 
-serweta na stolik instrumentariuszki około 140x190 cm – 1 szt. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 serwety sterylnej, 3-wartswowej z 
przylepcem o wymiarach 75x100cm? 
Odp. Nie.  
 
Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 2 serwety o wymiarach 50x60cm, 
spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 3 serwety sterylnej, 3-wartswowej  
z przylepcem o wymiarach 75x100cm? 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 23 poz. 3 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 3 serwety sterylnej, 3-wartswowej 
 z przylepcem o wymiarach 75x90cm? 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 
Sterylny zestaw do artroskopii o składzie: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm (owinięcie zestawu), 
- 1x serweta na stolik Mayo 78x145 cm, 
- 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 
- 1x osłona na kończynę 22 x 75cm, elastyczna, antypoślizgowa, 
- 2x taśma przylepna 9x50 cm, 
4x ręcznik chłonny 30,5x34cm  
1x serweta do artroskopii 230 x 320 cm, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem fi 5 
cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do podłączenia drenu, kształtkami usztywniającymi 
umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka.  
Serweta wykonana w strefie dedykowanej dla pacjenta z trójwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu o gramaturze 75 g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, chłonność serwety 458%. 
Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w foliowo-papierową torbę, posiada min. 4 
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę 
ważności i nazwę identyfikującą producenta. 
Odp. Nie.  
 
Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz. 2 osłony na kończynę o wymiarach 
32x120 cm, wykonanej z nieprzemakalnego kratonu (materiał podobny do neoprenu) z wewnętrzną 
warstwą gazy dzianej. Taśma samoprzylepna o wymiarach 9x50 cm, dostarczana oddzielnie. Oba produkty 
sterylizowane EO. Opakowanie papier-folia. Cztery etykiety samoprzylepne, typu TAG, Spełnia wymogi 
normy PN-EN 13795. 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 niżej opisanego zestawu? 
Sterylny zestaw z wycięciem „U” o składzie: 
- serweta na stolik instrumentariuszki około 150 x 190 cm 
- serweta na stolik MAYO około 78 x 145 cm 
- ręcznik do rąk szt. 4 
- taśma przylepna około 9 x 50 cm 
- serweta przylepna około 75 x 90 cm szt. 1 
-serweta przylepna z wycięciem U około 230x260 cm, rozmiar wycięcia około 20x100 cm 
- serweta przylepna około 150x240 cm 
Odp. Nie.  
 
 
Pytanie nr 10 - Pakiet nr 39, poz.1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych z hydrofilną osłonką PE, uchwytem z jednym 
pierścieniem i wcięciem na 2 palce, 3 etykietami do dokumentacji i pojemnością łyżeczek 4,85/5,37mm³, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 11 - Pakiet nr 39, poz.1 
W celu dokonania prawidłowej i rzeczywistej wyceny prosimy o rozdzielenie szczypiec biopsyjnych z łyżkami 
owalnymi i typu Aligator i podanie zapotrzebowania dla poszczególnych szczypiec. 
Odp.  Nie. 
 
 
Pytanie nr 12- Pakiet nr 39, poz.5 
Prosimy o dopuszczenie siatki do polipów 30/ 2300mm. 
Odp. Tak. 
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Pytanie nr 13 - Pakiet nr 39, poz.3,6 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie klipsownic i chwytaków do oddzielnego pakietu, co pozwoli większej 
ilości wykonawców na złożenie Państwu korzystnej oferty. 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 14- Pakiet nr 39, poz.4 
Prosimy o dopuszczenie pętli o średnicy 10,15,20,25,30 do wyboru przez Zamawiającego, zawierające 3 
etykiety, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 15- Pakiet nr 39, poz.8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników z rozmiarem otworu 22 x 25mm, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 16 - Pakiet nr 39, poz.9 
Prosimy o dopuszczenie zaworków pakowanych po 200szt., w opakowanie kartonowe typu dyspenser, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 17 - Pakiet nr 39, poz.10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów szczotek pakowanych łącznie po 2 szt. w jednym 
opakowaniu: szczotka do kanału + szczotka do zaworków. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy 
=100 zestawów.  Szczotka do kanału dwustronna 6/6mm, dł. 20m, śr. 1,8mm; szczotka do zaworków 
5/11mm dł. 20/35mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.  Tak. 

 

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 13 na złożenie oferty na klipsy tytanowe producenta m.in. klipsów 
Hemoclip o wymiarach: długość 7,21mm, rozwartość ramion: 8,98mm, 20x6, sterylny - magazynek po 6 
sztuk? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Nie. 
 

Pytanie nr 19 - paragraf  8 ust. 2 wzoru umowy 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących kar umownych i ustalenie kary umownej na poziomie 0,2% 
wartości nie dostarczonych towarów, za każdy dzień zwłoki w dostawie, co jest powszechnie stosowaną 
wysokością kar.  
Odp.  1. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 i w to miejsce wprowadza się poniższy zapis: 

„§ 8. 
1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca w wysokości 10% podstawy kary umownej określonej w pkt 1, 

b) z tytułu opóźnienia w dostawie zamówionej partii  w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia.   

2) Zamawiający: 
a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wys. 10%  podstawy kary umownej określonej w pkt 1. 
3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonych kar umownych.” 
 
2. Zamawiający wykreśla dotychczasową treść § 5 ust. 2 i w to miejsce wprowadza poniższy zapis: 
 
„2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną 
w § 8  ust. 2 pkt 1 litera b.” 
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Pytanie nr 20 - Pakiet 1, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.  Tak. 
 

Pytanie nr 21 - Pakiet 1, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.  Tak. 
 

Pytanie nr 22 - Pakiet 1, poz. 31 
Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał 
chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 
cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu, 
taśma w kolorze niebieskim, o długości całkowitej rolki 1175 cm? 
Odp.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 - Pakiet 1, poz. 2,4,20,25,31 
Prosimy o wydzielenie poz. 2,4,20,25,31 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odp.  Nie. 
 

Pytanie nr 24 - Pakiet 2, poz. 3,7-9 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,7-9 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 25 - Pakiet 2, poz. 9 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak.  
 
Pytanie nr 26 - Pakiet 4, poz. 1-4 
Czy zamawiający oczekuje/dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne 
(sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu 
(uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie 
zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia? 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 27 - Pakiet 4, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 28 - Pakiet 4, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, 
pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 29 - Pakiet 4, poz. 1-4, poz. 7-8,10 
Prosimy o wydzielenie poz. 1 - 4, poz. 7 – 8,10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
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Odp.  Nie. 
 
 
Pytanie nr 30 - Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.  Tak. 
 
Pytanie nr 31 - Pakiet 6, poz.2 
Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100 szt. w opak. Zbiorczym, gdyż wymóg fartuchów 
pakowanych indywidualnie znacznie ogranicza konkurencyjność postepowania, a w związku z tym udział  
w niniejszym przetargu weźmie ograniczona liczba konkurentów i Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej 
wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 32 - Pakiet 6, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.  Tak. 
 

Pytanie nr 33 - Pakiet 6, poz.5 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 34 - Pakiet 6, poz.5 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie nr 35 - Pakiet 6, poz.5 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej 
wchłanialności? 
Odp.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 36 - Pakiet 6, poz.5 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, 
długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą 
identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 
Odp.  Nie. 
 
Pytanie nr 37 - Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 
Odp.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 38 - Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę 
producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że 
produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie 
celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto 
najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu 
dla użytkowników)? 
Odp.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39 - Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
Odp. Nie. 
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Pytanie nr 40 - Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 41-  Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 42-  Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie  
o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 43 -  Pakiet 6, poz.5 
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 44 -  Pakiet 6, poz.5 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 45 - Pakiet 6, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści/wymaga podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii,  
o szerokości 50 cm x długość rolki 80 mb , perforacja co 38 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2, 
natomiast folia PE -  grubość 1 x 0,015-0,017 mm ? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie nr 46 - Pakiet 6, poz. 7 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak.  
 
Pytanie nr 47 - Pakiet 6, poz. 14,15 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 48 - Pakiet 6, poz. 14 
Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej, wykonane z folii 
teksturowanej o grubości 2 g/m2 lub włókniny o gramaturze ok. 40 g/m2? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 49 - Pakiet 6, poz. 1-8,14-15 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje:   
1-8,14-15 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór 
z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
Odp. Nie. 

 
Pytanie nr 50 - Pakiet 8, poz. 1,3,5, 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1, 3, 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 51 - Pakiet 8, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 
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ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 52 - Pakiet 8, poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to 
wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie 
składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane 
Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 53 - Pakiet 8, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku  
z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową  
z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister 
aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz 
importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji  
i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 54 - Pakiet 8, poz.3 
Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym 
(100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony 
w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego 
blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również 
szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany  
z rozmiarem)? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 55 - Pakiet 8, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 56 - Pakiet 17, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144  szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 57 - Pakiet 24, poz.1-2 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego 
PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza 
przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp. Zamawiający dopuszcza PVC bez ftalanów. 
 
Pytanie nr 58 - Pakiet 24, poz. 5,6,10 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak.  
 
Pytanie nr 59 - Pakiet 24, poz. 11 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 60 - Pakiet 24, poz. 8,9,13-15 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 24 pozycji nr 8-9,13-15 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 24 A. 
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający 
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uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 
Odp. Nie. 
 
 

Pytanie nr 61- Pakiet nr 11 
Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,42 mm? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 62 - Pakiet nr 12 
Czy Zamawiający dopuści taśmę bez wplecionej niebieskiej nici, o grubości nici 160 µm, gramaturze 65 
g/m2, o średniej powierzchni porów 0,38mm2, o grubości taśmy ok. 0,54 mm, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ? 
Odp. Dopuszcza. 
 
Pytanie nr 63 - Pakiet nr 18 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie: 
Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z minimum dwuwarstwowego chłonnego 
i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min.  56 g/m2. Nieprzemakalność serwet min. 120 cm 
H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 120 kPa. Minimalny skład zestawu: 
-serweta -ekran anestezjologiczny min. 150x240 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części 
serwety -1 szt. 
- serwety boczne ok. 75x90 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 
- serweta dolna 170 x180 cm wykończona taśmą - 1 szt. 
- pokrowiec na stolik Mayo -1 szt. 
- taśma lepna 10 x50 cm - 1 szt. 
- ściereczki chłonne - 2szt. 
- jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację o wym. 30x40cm (możliwość pakowania kieszeni 
osobno) - 1 szt. 
- serweta na stolik instrumentariuszki min. 140x190 cm - 1 szt. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 64 - Pakiet nr 23 poz. 2 
Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 8 cm? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 65 - Pakiet nr 23 poz. 3 
Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści serwetę nieprzemakalną dwuwarstwową? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 66 - dot. treści umowy 
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru 
umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odp. 
 
Pytanie nr 67- dot. treści umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej 
trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odp. 
 

Pytanie nr 68 - dot. treści umowy 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 
Odp. Tak, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o tym fakcie. 
 
 
Pytanie nr 69 - dot. treści umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy 
była naliczana nie od wartości brutto realizowanych przez Sprzedawcę wszystkich zadań, lecz od wartości 
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brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
 
Pytanie nr 70 - dot. treści umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy 
suma miesięcznych wskaźników  cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 
dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 71 - dot. treści umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §8 słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie nr 72 – Pakiet nr 35 
Czy Zamawiający w pakiecie 35 wymaga aby oferowane protezy głosowe posiadały średnicę minimum 22 Fr, 
dla zapewnienia optymalnego przepływu powietrza, co ułatwia uzyskanie najwyższej jakości głosu 
przetokowego? 
Odp. Tak. 

 
Pytanie nr 73 - dot. treści umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §8 punkt 2 umowy na następujący: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Z tytułu opóźnienia w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

b) Wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy- w razie odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca” 

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie nr 74 - Pakiet 49  
 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych z lateksu lekko pudrowanych  
z poziomem protein <70 µg/g, z poziomem szczelności AQL 1,0, spełniające pozostałe wymagania.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 

 
Pytanie nr 75 - Pakiet 53 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic ortopedycznych  o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy 
wewnętrznej, tj. palec 0,17mm-0,19mm, dłoń 0,16mm-0,19mm? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 

Pytanie nr 76 - Pakiet 53 
Czy Zamawiający oczekuje rękawic ortopedycznych  o zróżnicowanej długości, tj. wewnętrzna o długości 
min. 285mm, zewnętrzna o długości min. 295mm? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 

Pytanie nr 77 - Pakiet 53 
Prosimy o wyjaśnienie czy należy podać cenę za komplet rękawic ortopedycznych, jako parę? 
Odp. Tak – para równa się komplet. 
 

Pytanie nr 78 - dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 
Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy w SIWZ. 
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Pytanie nr 79 – pakiet 39 poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 39 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu łyżeczek minimum 6,7 
mm, pojemność minimum 7,7 mm3, rękojeść z jednym pierścieniem. 
Odp. Tak. 
 

Pytanie nr 80 – pakiet 39 poz. 2 
Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 39 dopuści zaoferowanie igieł z dwustopniową długopisową blokadą, 
średnica cewnika 2,4 mm. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 81 – pakiet 39 poz. 2 
Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 39 dopuści zaoferowanie igieł z dwustopniową długopisową blokadą, 
średnica cewnika 2,4 mm, średnica igły 0,7 mm (23G) oraz 0,5 mm (25G), długość ostrza 6 mm. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 82 – pakiet 39 poz. 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu 39 dopuści zaoferowanie klipsownic z rękojeścią z jednym 
pierścieniem, uchwyt wykonany z materiału poprawiającego uchwyt, szerokość otwarcia klipsa 11, 13 i 16 
mm, pokrycie bez znaczników. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 83 – pakiet 39 poz. 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu 39 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20 25 i 32 mm, 
długość zestawu 240 cm, średnica katetera 2,4 mm,  długopisową blokadą, średnica cewnika 2,4 mm. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 84 – pakiet 39 poz. 5 
Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 39 dopuści zaoferowanie siatki 30 mm/ 2300. 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie nr 85 – pakiet 39 poz. 6 
Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu 39 dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy 2,4 mm do kanału 
roboczego 2,8 mm, rękojeść skalowana co 5 mm lub 10 mm. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 86 – pakiet 39 poz. 8 
Czy Zamawiający w pozycji 8 pakietu 39 dopuści zaoferowanie ustnika z otworem w rozmiarze 22 mm x 27 
mm. długopisową blokadą, średnica cewnika 2,4 mm. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 87 – pakiet 39 poz. 10 
Czy Zamawiający w pozycji 10 pakietu 39 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do kanałów 
endoskopów z 2 główkami ze średnicą cewnika 1,8 mm, oraz  szczotką do zaworów W/P o średnicy cewnika 
1,6 mm, 2 główki śr. 5/12 mm dł. 40/60 mm, pozostałe właściwości jak w opisie. 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie nr 88 – pakiet nr 25 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki Yankauer w rozmiarze 18CH lub 22CH  
spełniającej wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ. 
Odp. Nie. 
 

Pytanie nr 89 – dotyczy § 8 pkt 2.1 d wzoru umowy 
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
określonego w  § 4 ust. 1 umowy w przypadku  odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień 
niniejszej umowy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy 
podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie,  



  Strona 11 z 29 
 

a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli 
umowy). 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie nr 90 – dotyczy umowy 
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na 
przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana 
pocztą kurierską. 
Odp. Tak. 

 

Pytanie nr 91 – dotyczy SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 92 – dotyczy pełnomocnictwa 
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, 
zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie 
złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań  
i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba 
umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także 
przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych 
wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. 
Odp. Tak. 
 

Pytanie nr 93 – pakiet 39 poz. 1, 3, 4, 8 i 10 
Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli z pakietu nr 39 pozycje 1, 3, 4, 8 i 10  
i utworzy osobny pakiet? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 94 – pakiet 39 poz. 1 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 1 Zamawiający dopuści Jednorazowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub 
zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających 
otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji 
stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy 
endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 160cm lub 240cm;  
z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8 ? 
Odp. Dopuszcza. 
 
Pytanie nr 95 – pakiet 39 poz. 3 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 3 Zamawiający dopuści Klips hemostatyczny jednorazowego użytku,  
z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalajacy na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed 
jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; 
współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 lub 10 szt ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 96 – pakiet 39 poz.3 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 3 Zamawiający dopuści Klips hemostatyczny jednorazowego użytku,  
z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalajacy na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed 
jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rotacja 1:1 w obu kierunkach dzięki pokrętłu zamocowanemu 
na klipsownicy; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155cm i 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 
2,8 mm; pakowany po 1 lub 10szt ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 97 – pakiet 39 poz. 4 



  Strona 12 z 29 
 

Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 4 Zamawiający dopuści Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, 
wykonane z usztywnionego plecionego drutu (pętla Large Oval w wersji z giętkiego drutu); dł. robocza 240 
cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 13, 27, 30mm; dostępne kształty: owalne - śr. 13, 27, 
30mm; heksagonalne - śr. 13, 27mm i półksiężycowate - śr. 27mm, pętle z potwierdzonym  wskazaniem 
również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez 
konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 98 – pakiet 39 poz. 4 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 4 Zamawiający dopuści Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, 
wykonane z usztywnionego plecionego drutu; dł. robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica 
otwartej pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 33 mm; dostępne kształty: okrągłe, pętle  
z potwierdzonym  wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno  
w celu usunięcia polipa bez koniecznośći użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 99 – pakiet 39 poz. 8 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 8 Zamawiający dopuści Jednorazowy ustnik do badań endoskopowych;  
z dodatkową osłoną na zęby/dziąsła; z wygodną dla pacjenta, regulowaną gumką; dostępny w rozmiarach 54 
i 60Fr, pakowany po 100szt ? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 100 – pakiet 39 poz. 10 
Czy w pakiecie nr 39 pozycja nr 10 Zamawiający dopuści Jednorazowy zestaw: szczoteczka dwustronna do 
kanału biopsyjnego: długość kateteru 240cm, średnica kateteru 1,65mm, długość szczoteczki 13mm, 
średnica szczoteczki 5mm+ osobna dwustronna szczoteczka do czyszczenia zaworów: długość 14,5cm, 
długość szczoteczek 35 i 40mm, średnica szczoteczek 5 i 10mm; pakowane po 50 zestawów ? 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie nr 101 – pakiet 12 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach:  
Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. 
Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 
0,47 mm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie 
brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii 
bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.  
Odp. Dopuszcza. 

 

Pytanie nr 102 
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką 
możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu 
przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych 
dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar 
dla Zamawiającego. 
Odp. Nie. Harmonogram dostaw wynika z bieżących potrzeb Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 103 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 
80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie 
dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym 
m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający 
nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości 
zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 
że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod 
względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu 
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zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 
Odp. Nie. 
 

Pytanie nr 104 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania 
umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie 
dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy. 
Odp. Zapis pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie nr 105 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy 
producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru 
katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę,  
a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez 
Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie 
zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że 
został zaoferowany wymagany asortyment. 
Odp. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 – formularz asortymentowy - w zakresie pakietów nr 1 do 48 
poprzez dodanie ostatniej kolumny, o treści: „Producent, nr katalogowy”. 
 
Pytanie nr 106 
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za każdy dzień zwłoki  
w dostawie towaru. Prosimy o wpisanie kar w wysokości 0,1% wartości umowy. Prośbę motywujemy tym, iż 
niektóre pakiety opiewają na niską kwotę w związku z czym kwota 25 zł za każdy dzień opóźnienia jest 
nieproporcjonalnie wysoka. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie 
publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast 
wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w 
wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, 
które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 
3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji 
swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości. 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 

 

Pytanie nr 107 dotyczy wzoru umowy 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, mając na 
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie  
i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, 
której, odstąpienie dotyczy.” 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie nr 108 dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
 
Pytanie nr 109 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  
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„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 
Zamawiającego (w odstępie 7 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 
uregulowania należności” 
Odp. Zapis pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 110 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu asortymentowym zał 1 do SIWZ wyłącznie 
tych pakietów, na które będzie składana oferta? 
Odp. Tak. 
 

 
Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 37 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 37 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 113 
Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie 
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 
każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania 
oraz konieczna do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale 
umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporządzenia dokładnie 
określa jakie w szczególności informacje powinien wyrób medyczny posiadać. Umieszczenie takich 
informacji jest obowiązkiem wytwórcy.  
Zwracamy się z wnioskiem o  potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki były wyposażone  
w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta naklejana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) 
zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w powyższym rozporządzeniu w szczególności 
etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych  
i biologicznych? 
Odp. Tak 
 

Pytanie nr 114 - pakiet 49 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein <150µg/g co jest zgodne z normą EN 455 dla 
rękawic pudrowanych? 
Odp. Nie – za wysoki poziom protein. 
 
 
Pytanie nr 115 - pakiet 50 poz. 1-3  
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe wewnętrznie chlorowane, gładkie, z teksturą na czubkach 
palców oraz poziomem AQL 1,5%, przy zachowanych pozostałych parametrach? 
Odp. Nie – ze względu na wewnętrzne chlorowanie. 
 
Pytanie nr 116 - pakiet 50 poz. 1-3  
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie nr 117 – pakiet 13 
Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-
duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie 
ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia 
w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość ramion: 9mm. 20x6, sterylny - 
magazynek po 6 sztuk. 
Odp. Nie. 



  Strona 15 z 29 
 

 

Pytanie 118- dot. Pakietu 39, poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych, łyżeczki owalne (szczęki 
aligatora lub gładkie)  z okienkiem, z kolcem i bez kolca, spiralna osłonka pokryta teflonem lub bez, 
możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna 
cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 
mm i  2300 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 

 

Pytanie 119 - dot. Pakietu 39, poz. 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie klipsownicy jednorazowego użytku do tamowania krwawień  
z rozwarciem klipsa 12 mm lub 15 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z funkcją rotacji, możliwość 
wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm? 
Odp. Tak. 

 

Pytanie 120 - dot. Pakietu 39, poz. 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie pętli elektrochirurgicznych jednorazowego użytku, kształt 
owalny; średnica pętli 10, 15, 25, 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 

 

Pytanie 121 - dot. Pakietu 39, poz. 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie siatki do polipów o średnicy 35 mm ? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie 122 - dot. Pakietu 39, poz. 10 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie zestawu szczotek jednorazowych do czyszczenia kanału oraz 
zaworków. Zestaw zawiera: szczoteczkę dwustronną do czyszczenia kanału roboczego endoskopu wykonaną 
z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 230 cm. Średnica włosia 7 mm, 
dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Szczoteczka do 
zaworków o wymiarach: śr. włosia 12 mm / dł. 35 mm oraz śr. włosia 5 mm / dł. 20 mm. Dł. całkowita 
szczotki 15 cm.  Pakowane oryginalnie w pakiety po 2 szt. ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie 123 - dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, z zastrzeżeniem wykonania realizacji zamówienia od poniedziałku do piątku”? 
Odp. Zamawiający wykreśla dotychczasową treść § 2 ust. 3, zmienia numeracja pozostałych ustępów zgodnie z 
porządkiem. 
 
 
Pytanie 124 - dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, żadnych skutków prawnych – nie ma żadnych roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30%? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 125 - dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 
Odp. Nie. Zamawiający wykreśla dotychczasowa treść § 4 ust. 6 i w to miejsce wprowadza zapis: 
„6.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego”. 
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Pytanie 126 - dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku…”? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 127 - dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 128 - dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego towaru ….”? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
Pytanie 129 - dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w wysokości 25,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego towaru ….”? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
 
Pytanie 130 - dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w wysokości 75,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego towaru ….”? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
 
Pytanie 131 - dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w wysokości 3% wartości wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy…”? 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 
 
 
Pytanie 132 - dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, w terminie 5 dni roboczych”? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 133 - dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy,  
w przypadku ….”? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 134 - dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„…, wynosi 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji”? 
Odp. Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 
 
Pytanie 135 - dotyczy warunków umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach 
(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”? 
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Odp. Nie.  

 
Pytanie 136 - pakiet 7 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga folii o powierzchni klejącej 30x28 cm i powierzchni 
całkowitej 28x38,5 cm? 
Odp. Zamawiający wymaga zachowania wymiarów powierzchni klejącej. 
 
Pytanie 137 - pakiet 7 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga folii o powierzchni klejącej 45x55 cm i powierzchni 
całkowitej 45x63,5 cm? 
Odp. Zamawiający wymaga zachowania wymiarów powierzchni klejącej. 
 
Pytanie 138 - pakiet 18 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. 
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym  
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna 
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku 
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu  
2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 o odporności na penetracje 
płynów>200cm H2O. Odporność na rozrywanie na sucho i na mokro zgodna z SIWZ.  
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.  
Kieszeń dwukomorowa w rozmiarze 33x41 cm pakowana sterylnie osobno. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie 139 - pakiet 18 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwet chłonnych na całej powierzchni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 140 - pakiet 19 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm  
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm  
-  5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm 
-  1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony 
-  1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm 
-  1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm 
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z  wycięciem 
U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U 
jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 
58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, dodatkowo  zaliczone  testy odporności  na 
przenikanie krwi syntetycznej ), odpornego na  rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim 
współczynniku pylenia  (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 
110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie  sucho/mokro - 
wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N . Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka 
wg normy  EN 13795.  
Kieszeń dwukomorowa w rozmiarze 33x41 cm pakowana sterylnie osobno. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 141 - Pakiet 21 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii z decentralnym otworem. Skład 
zestawu: 
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- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PEE 50 μm ze wzmocnieniem chłonnym w części 
centralnej    
- 1x  taśma przylepna, przeźroczysta 8 x 40 cm 
- 1x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20 x 30 cm 
- 1x  serweta  o wymiarach 220 x 240 cm +/- 1cm z decentralnym przylepnym otworem Φ 12 cm wykonana 
z chłonnego na całej powierzchni trójwarstwowego laminatuo gramaturze  max. 66 g/m2. pozbawionego 
pylących i łatwopalnych włókien celulozy  (współczynnik pylenia≤1,9 log10).Laminat odporny na przenikanie 
płynów min. 200 cm H2O oraz ma zaliczone testy na przenikanie krwi syntetycznej, wytrzymały na 
rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa, wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho (min. 88 
N). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie  
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do 
dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę 
producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. 
Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 142 - pakiet 21 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego  
z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie 
w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym 
oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów 
ultradźwięków, zakończone elastycznym mankietem. Barierowość min. 55 mmH2O, wytrzymałość na 
wypychanie min. 117 kPa. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co 
najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. Opakowanie wewnętrzne włókninowe, zewnętrzne typu 
blister z dwoma ręcznikami. Rozmiary S-XXL. Z tyłu zapinany na rzep o długości 10 cm na jednej części 
fartucha i 5 cm na drugiej stronie fartucha. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 143 - pakiet 28 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu: 
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm) 
- 1 x osłona  na stolik Mayo ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm) 
-  1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,  
-  2 x taśma przylepna 9x50 cm 
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm 
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem 
ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,  
-1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, 
samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, 
 z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu 
worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu 
rzep. Serweta  wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, 
polietylen) o gramaturze 58 g/m2 bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy 
(wskaźnik pylenia 1,9 Log10). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cmH2O, wytrzymałość na 
rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie  
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji 
medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. 
Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie 144 - pakiet 28 poz. 2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 36,5cm x 72cm z taśmą 9cm  
x 50cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 145 - pakiet 29 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort 
termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace 
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(włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 
70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość 
mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością 
zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o 
długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne 
włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. 
Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 146 - Pakiet 34 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cholecystektomii laparoskopowej ze 
wzmocnieniem. Skład zestawu: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)  
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm  
-1xserweta 196x269x304 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28cm, ze 
wzmocnieniem 53x56cm wokół otworu z włókniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz 
organizatorami przewodów typu rzep (8 szt.). Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana  z  
chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , 
pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10). 
Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O), ponadto 
wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na  rozciąganie wzdłużne na 
mokro/sucho (min.88 N) , klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i 
Mayo bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg 
normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek 
foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej 
certyfikatem. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 147 - pakiet 50 poz. 1-3  
Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych bezpudrowych nitrylowych, w kolorze 
fioletowym, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie 148 - pakiet 50 poz. 1-3  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie 
zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EAN 13, EN 374, ASTM D6978 oraz piktogram 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?   
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie 149 - Pakiet 51 poz. 1-3 
Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych bezpudrowych, winylowych, posiadających AQL ≤ 1,5, 
pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.  
Odp. Dopuszcza. 
 
Pytanie 150 - pakiet 52 poz. 1-6  
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, delikatnie pudrowanych, o zawartości protein 
lateksowych ≤ 58 μg/g, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie 151 - pakiet 52 poz. 1-6  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy 
określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha 
 i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 20 μg/g 
potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawic, których one dotyczą. 
Opakowanie jednostkowe podwójne, zewnętrzne hermetyczne papier -folia, pakowane po max 70 par. 
Odp. Nie – zgodnie z SIWZ długość minimum 280 mm. 
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Pytanie 152 - pakiet 52 poz. 7-12 
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych o grubości palca min 0,21-
0,22mm, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
 
Pytanie 153 - pakiet 52 poz. 7-12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-285 mm dopasowaną do rozmiaru. 
Odp. Nie – wg SIWZ długość minimum 295 mm. 
 
Pytanie 154 - pakiet 53 poz. 1-6 
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, w systemie podwójnym o grubości palca 
rękawicy zewnętrznej 0,27mm i grubości na dłoni rękawicy zewnętrznej 0,21±0,015, pozostałe cechy 
zgodnie z SIWZ.  
Odp. Nie – parametry w SIWZ. 
 
Pytanie 155 - pakiet 53 poz. 1-6 
Prosimy o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno. 
Odp. Nie – komplet zawiera dwie pary. 
 
Pytanie 156 - pakiet 25 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dreny wykonane były z tworzywa o twardości 
wyrażonej w międzynarodowej skali Shore A wyn. 74 ± 1? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 

Pytanie 157 - pakiet 8 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany  
i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu 
cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to 
zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji 
flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia 
reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. 
Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego 
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie 
wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności 
zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne 
jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany 
samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze 
zawiera 100 sztuk produktu. 
Odp. Nie. 

 

Pytanie 158 - pakiet 30, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu  
z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia  
i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie 
i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości  15 cm, 17cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład 
których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, 
bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. 
Odp. Nie. 

 

Pytanie 159 - pakiet nr 1 poz. 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
Odp. Nie. 

 

Pytanie 160 - pakiet nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet? 
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Odp. Nie. 

 

Pytanie 161 – pakiet nr 30 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 30 i stworzy osobny pakiet? 
Odp. Nie. 

 

Pytanie 162 – pakiet 50 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem wymaganych ilości.  Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla 
Zamawiającego cenie.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 

Pytanie 163 – pakiet 50 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie związków 
chemicznych wg normy z 374-3 i zgodnych z normą EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie 164 – pakiet 50 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych w kolorze niebieskim lub 
fioletowym.  
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 

Pytanie 165 – pakiet 51 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic o poziomie AQL 
równym 1.5 standardowym dla tego typu rękawic. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie 166 – pakiet 52 poz. 1-6 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie związków 
chemicznych wg normy z 374-3 i zgodnych z normą EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 

 
Pytanie 167 –  pakiet 52 poz. 7-12 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach rękawic o długości min. 
285 mm. Różnica ta nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika i równie skutecznie 
zapewnia dobre przyleganie, dopasowanie i nierolowanie w dół podczas zabiegu operacyjnego.  
Odp.  Nie – wg SIWZ długość minimum 295 mm. 
 
Pytanie 168 –  pakiet 53 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie rękawic o grubościach 
rękawicy wewnętrznej palec 0,20-0,21 mm i na dłoni 0,19-0,20 mm.  i zewnętrznej: palec 0,21-0,22 mm i na 
dłoni 0,20-0,21 mm. Rękawice te  odporne są na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając 
bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ 
Odp. Nie – wg SIWZ inne parametry dotyczące grubość palca i dłoni. 

Pytanie 169 – pakiet 18 poz. 1  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet w którym 
serweta dolna posiada rozmiar 170 cm x 180 cm, a taśma lepna 9cm x 50 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.  
Odp.  

Pytanie 170 – pakiet 18 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu gdzie serwety wykonane są z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, serweta dolna samoprzylepna jest w rozmiarze 175 x 200 cm, 
natomiast dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację o wymiarach 38 x 43 cm jest dodatkowym 
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komponentem znajdującym się poza zestawem (wyceniona zostanie osobno) – pozostałe parametry zgodne 
z opisem? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 171 – pakiet 19 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu biodrowego 
wykonanego z mocnej włókniny typu SMS o gramaturze 55g/m2, wyposażone w wysokochłonne 
wzmocnienie o gramaturze 110g/m2 w strefie krytycznej, o nieprzemakalności serwet min. 200CmH2O,  
o składzie: 
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm 
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 x serweta przylepna 170 x 300 cm 
1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad 150 x 160 cm) 
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm 
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm 
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
4 x ręcznik celulozowy? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 172 – pakiet 23 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej, dwuwarstwowej  
w rozmiarze 45 cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 173 – pakiet 23 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej, włókninowej, dwuwarstwowej, 
przylepnej w rozmiarze 45 cm x 75 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 174 – pakiet 23 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej, jałowej, dwuwarstwowej  
w rozmiarze 50 x 50 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 175 – pakiet 28 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm) 
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
Gdzie serwety wykonane są z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 
55g/m2, dobrze układającą się na pacjencie, chłonność serwety 285%. 
Zestaw zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 pakowany sterylnie w foliowo-papierową torbę, posiada min. 4 
etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę 
ważności i nazwę producenta. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 176 – pakiet 28 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonaną z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2 oraz chłonności 450% gdzie taśma 
lepna jest osobnym komponentem znajdującym się poza zestawem (wyceniona zostanie osobno) – 
pozostałe parametry zgodne z opisem? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 177 – pakiet 28 poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80wykonaną  
z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2 oraz chłonności 450% 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 178 – pakiet 32 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm (pad 100 x 
175 cm) 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm) 
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 179 – pakiet 34 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm  
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami 
na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 
W którym serweta główna wykonana jest z włókniny polipropylenowej z warstwą folii polietylenowej  
o gramaturze min. 55g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny SMS o gramaturze min. 110g/m2 
(całkowita gramatura strefy wzmocnionej min. 110 g/m2). Zestaw posiada na opakowaniu 2 etykiety 
samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji medycznej, zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta – pozostałe parametry bez zmian? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 180  
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu znajdującego się w umowie: 
„2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 25  zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi do 
10 000 zł, 
b) w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł, 
c) w wysokości 150 zł - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy wynosi 
powyżej 50 000 zł do 100 000 zł, 
d) wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.“ 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19. 

 

Pytanie 181 - pakiet 4, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzona skalą 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 182 - pakiet 4, poz. 4 
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości  
w formularzu cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 183 - pakiet 4, poz. 7 
Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości  
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w formularzu cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 184 - pakiet 4, poz. 5 
Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 185 - pakiet 4, poz. 7, 9 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki ze skalą pomiarową do 60ml?  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 186 - pakiet 4, poz. 14 
Czy Zamawiający pisząc kaniula typu neoflon ma na myśli typowe kaniule neonatologiczne bez dodatkowego 
portu, ale z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniul do żył? Jak na 
rysunku poniżej: 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 187 - pakiet 4, poz. 15 
Czy dopuści kaniule z zagłębieniem w igle (zamiast otworu), które także pozwala na szybą identyfikację 
poprawnego wkłucia poprzez pojawienie się krwi w tzw. Komorze flash back (tylna komora).  
Odp. Dopuszcza. 
 
Pytanie 188 - pakiet 4, poz. 15 
Proszę o dopuszczenie kaniul z samozamykającym się koreczkiem, co chroni przed samootwarciem koreczka. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp. Tak. 
 
Pytanie 189 - pakiet 4, poz. 17 
Proszę o dopuszczenie: Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez 7 dni lub 600 aktywacji. Przeźroczysta 
obudowa wykonana z kopoliestru oraz przezroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza 
obręb portu, bez części metalowych. Objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min, wytrzymałość na 
ciśnienie płynu iniekcyjnego: 4 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary, średnica max 12mm. Na 
opakowaniu umieszczone: nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. 
Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister. 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 190 - pakiet 8, poz. 1 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to zamawiającemu uzyskać jeszcze większą 
liczbę korzystnych ofert.  
Odp. Nie. 
 
Pytanie 191 - pakiet 24, poz. 1 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to zamawiającemu uzyskać jeszcze większą 
liczbę korzystnych ofert.  
Odp. Nie. 
 
Pytanie 192 - pakiet 24, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści także przyrząd z komora kroplową wykonaną z medycznego PVC? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.  
Odp. Nie. 
 
 
Pytanie 193 - pakiet 22 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodą neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni 
103 cm2, o wymiarach 117x164 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka 
zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne 
dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 194 -  pakiet nr 22 poz.2 
Prosimy o sprecyzowanie do jakiego typu diatermii elektrochirurgicznej mają być przeznaczone kable. 
Odp. GN 300 Aesculab. 
 
Pytanie 195 - pakiet 1, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści worek do 14-dniowej zbiórki moczu o pojemności 2500ml, skalowany, co 100ml? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 196 - pakiet 1, pozycja 18 
Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania ran Redon zwinięty? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 197 - pakiet 1, pozycja 23 
Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 198 - pakiet 1, pozycja 28 
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra pakowane podwójnie w zewnętrzne opakowanie folia-papier oraz 
wewnętrzne opakowanie foliowe? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 199 - pakiet 1, pozycja 29 
Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty schodkowy 8-12-6? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 200 - pakiet 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wymazówkę z podłożem AMIES w opakowaniu folia-papier? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 201 - pakiet 2, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 202 - pakiet 4, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 203 - pakiet 4, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,4 x 13? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 204 - pakiet 4, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’80sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 205 - pakiet 4, pozycja 8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 206 - pakiet 4, pozycja 9 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej 
 i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 207 - pakiet 4, pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego otworu w igle, z standardowym koreczkiem portu 
bocznego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Dopuszcza. 
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Pytanie 208 - pakiet 6, pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rolce o gramaturze 34g/m2? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 209 - pakiet 6, pozycja 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rolce o dł. 50mb z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 210 - pakiet 6, pozycja 17 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 211 - pakiet 6, pozycja 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o parametrach: 
Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie 
środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych; obie warstwy myjki 
nie podfoliowane; rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2; opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 212 - pakiet 7, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości  
i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 213 - pakiet 17, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw T z nebulizatorem i drenem o długości 210cm? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 214 - pakiet 19, pozycja 1 
Czy nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zestawu z 1 serwetą na stolik instrumentariuszki? 
Odp. Tak, nastąpiła omyłka pisarska.  
 
Pytanie 215 - pakiet 24, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści aparat do płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV w całości pozbawiony 
ftalanów? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 216 - pakiet 24, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi z komorą wykonaną z PCV w całości pozbawiony 
ftalanów? 
Odp. Tak. 
 
 
Pytanie 217 - pakiet 24, pozycja 13 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej 
i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odp. Nie. 
 
Pytanie 218 - pakiet 25, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 219 - pakiet 28, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30,5x34cm?  
Odp. Tak. 
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Pytanie 220 - pakiet 43 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem V wykończonym lamówką z tego samego materiału? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 221 - pakiet 43 
Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni? 
Odp. Dopuszcza. 
 
Pytanie 222 - pakiet 48, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści kompresy ciepło – zimno w rozmiarze 21 x 38 cm lub 30 x 40 cm? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 223 - pakiet 49, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein lateksowych ≤83µg/g? 
Odp.  Nie – za duża zawartość protein. 
 
Pytanie 224 - pakiet 49, pozycja 3 
Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli „środek ochrony indywidualnej kat. III” ? 
Odp. Tak, zaszła omyłka pisarska. 
 
Pytanie 225 - pakiet 50, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice wew. chlorowane, kolor lawendowy? 
Odp. Nie – ze względu na wewnętrzne chlorowanie. 
 
Pytanie 226 - pakiet 50, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające zew. teksturę na końcach palców co powoduje pewny chwyt 
narzędzi? 
Odp. Dopuszcza nie wymaga. 
  
Pytanie 227 - pakiet 51, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 
osobistej kategorii I, o poziomie AQL 1,5? 
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ, wymagamy kategorii III. 
 

Pytanie 228 - pakiet 18 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zgodnego z normą PN EN 13795, 
przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ, o składzie: 

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną- ekran anestezjologiczny  240x150       1 
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną                                            75x90            2 
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną                                        175x175    1 
4. taśma samoprzylepna             9x49    1 
5. ręczniki chłonne                                         18x25    4 
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)             140x190    1 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 229 - pakiet nr 19 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra zgodnego z normą PN EN 
13795, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ, o składzie: 

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona  
w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów  
                                                                                                                  – 300x175  1 

2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 7x102 cm, 
wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 200x260  1 

3. serweta chirurgiczna                                                                             – 75x90      1 
4. serweta na stolik                                                                                   – 150x190  1 
5. osłona na kończynę                                                                              – 32x120    1 
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6. taśmy samoprzylepne                                                                          – 9x49         2 
7. ręczniki chłonne                                                                                   – 18x25       4 
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo                                                  – 79x145     1 
9. wzmocniona serweta na stolik – (owinięcie zestawu)                   – 150x190   1 

Odp.  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 230 – pakiet nr 21 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu otolaryngologicznego zgodnego z normą PN EN 
13795, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ, o składzie: 

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200x240 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm  
                                                                       – 200x240  1 

2. taśma samoprzylepna                                – 9x49         1 
3. ręcznik chłonny                                           – 18x25       2 
4. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) – 150x190   1. 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 231 – pakiet nr 21 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego, jałowego, wykonanego  
z włókniny SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100%  
z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, poły zachodzące na 
siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS  
o gramaturze 35 g/m2, o odporności na przenikanie płynów w wysokości min. 56 cm H20 oraz odporności 
na rozrywanie sucho/mokro min. 125 kPa. Dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach  
od mankietu do wysokości łokcia wykonane są w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego 
sterylność opakowania zewnętrznego fartuch posiada opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia  
w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym znajdują się dwie sztuki ręczników celulozowych do 
osuszania rąk. Fartuch spełnia wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu fartucha znajdują się 2 
odklejane etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności produktu. 
Dostępne rozmiary: L, LL, XI i XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli 
odpowiednio M, L, XL, XXL. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 232 – pakiet nr 28 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana zgodnego z normą PN EN 
13795, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ, o składzie: 

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, 
posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm 15 cm, z możliwością 
zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów  
z możliwością podłączenia drenu            230x320  1 

2. serweta na stolik                                     150x190        1 
3. osłona na kończynę                                   22x75  1 
4. taśmy samoprzylepne                                9x49  2 
5. ręczniki chłonne                                          18x25  4 
6. osłona na stolik MAYO                              79x145  1 
7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190  1 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Pytanie 233 – pakiet nr 28 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 32xl20cm wykonaną  
z laminatu dwuwarstwowego zgodnej z normą PN EN 13795, bez taśmy lepnej, przy spełnianiu pozostałych 
wymagań SIWZ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 234 – pakiet nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 
g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienie frontu wykonane  
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z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości 35 (im. Wzmocnienie rękawa 
wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości 27,5 
pm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na 
rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do 
fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. 
Fartuch pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40x33 cm oraz 
zawinięciem w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej 
odporności na wypychanie - na sucho234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej 
odporności na wypychanie - na mokro 182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych 
3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) 3,3 LoglO 
(liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 110 cm, w obszarze mniej 
krytycznym 22 cm H20, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro 300 CFU/100cm2 na całej 
powierzchni. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej 
identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany 
radiacyjnie. Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu 
łatwego pobierania pojedynczego fartucha, dostępne rozmiary L,LL, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 235 – pakiet  nr 32 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet z wycięciem „U" zgodnego z normą PN 
EN 13795, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ, o składzie: 

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona  
w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory        240x175         1 

2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, 
wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej                                        200x260     1 

3. serweta chirurgiczna 90x75 cm z taśmą samoprzylepną                                                       90x75          1 
4. taśma samoprzylepne                                9x49  1 
5. ręczniki chłonne                                          18x25  4 
6. osłona na stolik MAYO                              79x145  1 
7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190  1 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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