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Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniŜej, w
przypadku złoŜenia oferty na ten asortyment naleŜy czytelnie zaznaczyć pod tabelami
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, Ŝe Wykonawca składa
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (naleŜy wskazać numer pytania
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie moŜe mieć wątpliwości jakiego rodzaju
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę.
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi
w SIWZ przez Zamawiającego.
Pytanie 1
Pakiet 25 Koce jednorazowego uŜytku kompatybilne z urządzeniem ogrzewającym
Mistral Air Plus
Lp.1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równowaŜności koc jednorazowego
uŜytku na górną część ciała o wymiarach 201x76cm? Prośbę swoją motywujemy tym Ŝe
kocyków o wymiarach 216x76 cm nie ma juŜ w ofercie producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytania 2
2.1. Pakiet 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w pozycji 1 cewniki 11,5Fr o długości 160 oraz
195mm, spełniające pozostałe kryteria?
2.2. Pakiet 17, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w pozycji 2 cewniki 12Fr o długości 130, 160 oraz
200mm, spełniające pozostałe kryteria?
Odpowiedź:
Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytania 3
Pakiet nr 10 - Elektrody do EKG jednorazowego uŜytku, Ŝele, papier do urządzeń medycznych:
3.1. Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz
zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System
Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?
3.2. Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej
przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji?
3.3. Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju
oraz Ŝelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez
przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych
przez zewnętrzne jednostki badawcze?
3.4. Pozycja nr 2: Czy Zamawiający ma na myśli nacięcie elektrody, razem z przecięciem jej
boku ułatwiające umocowanie przewodu?
Odpowiedź:
Ad. 3.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 3.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 3.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 3.4. Zamawiający wymaga nacięć w kształcie przedłuŜonego otworu bez przecięcia
boków
Pytanie 4
Dotyczy pakietu 7:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pkt. 3-5? Wydzielenie ich z pakietu skutkować
będzie większą konkurencyjnością ofert, a co się z tym wiąŜe niŜszą ceną najkorzystniejszej z
nich.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 5
Pakiet 15
Czy Zamawiający w Pakiecie 15 dopuści zaoferowanie zestawu do przezskórnej endoskopowej
gastrostomii rozmiar Ch 18, części składowe zestawu: puliuretanowy stoŜkowy łącznik kolor
biały, przezroczysty silikonowy zgłębnik o długości 60 cm, z pasmem znacznika widocznym w
badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem Ch 18, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 6
Pakiet 20
6.1. Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4
mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
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6.2. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
6.3. Czy Zamawiający w pozycji 6, 7, 8 i 9 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy
korpusu 2,4 mm i długości korpusu 2400 mm.
6.4. Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm,
średnica korpusu 2,4 mm i długość korpusu 2400 mm.
6.5. Czy Zamawiający w pozycji 10 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie igły o średnicy 2,4 mm,
średnica ostrza 0,6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
6.6. Czy Zamawiający w pozycji 14 Pakietu 20 dopuści zaoferowanie szczotek do kanałów
roboczych o średnicy 6 mm i szczotek dwustronnych o średnicy główki 5 mm oraz 11 mm,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Ad. 6.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 6.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 6.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 6.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 6.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 6.6. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 7
Pakiet 3 pozycja 14
7.1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty
system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem
stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części
wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, czerwony kompatybilny z
końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyŜej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu
1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umoŜliwiający kontrolę
całego toru przepływu krwi?
7.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt. z
przeliczeniem zamawianej ilości?
7.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Ad. 7.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 7.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 7.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 8
Dotyczy pakietu numer 14 poz. 1:
8.1. Czy Zamawiający wymaga kieszonki na palec, która ułatwia bezpieczną, precyzyjną i
atraumatyczną aplikacje systemu?
8.2. Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał badania kliniczne potwierdzające
bezpieczeństo stosowania u pacjenta przez okres 29 dni?
8.3. Czy Zamawiający dopuści : System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z
silikonowym rękawem wyposaŜonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca
wiodącego, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W
zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed
wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml. System przebadany
klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni. Biologicznie czysty, czas
utrzymania do 29 dni.
8.4. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w paragrafie 3 ust. 1a) i zmniejszy
kary umowne pierwszego opóźnienia w dostawie do wysokości 0,2% niezrealizowanej części
zamówienia, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
8.5. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w paragrafie 3 ust. 1b) i zmniejszy
kary umowne drugiego opóźnienia w dostawie do wysokości 0,5% niezrealizowanej części
zamówienia, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
8.6. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w paragrafie 3 ust. 1c) i zmniejszy
kary umowne nieuzasadnionego rozwiązania umowy do wysokości 5% łącznej wartości brutto
produktów?
Odpowiedź:
Ad. 8.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 8.2. Zamawiający oczekuje bezpiecznego stosowania u pacjenta przez okres min. 25
dni
Ad. 8.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 8.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 8.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 8.6. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 9
Dotyczy: Pakiet nr 13. Przyrządy do anestezji i resuscytacji , ilość pozycji 16, pozycja 11
9.1. Czy Zamawiający dopuści DiaStop zestaw zaprojektowany do utworzenia hemostazy w
miejscu wkłucia igieł dializacyjnych po zabiegu HD składający się z: plastikowej opaski
wielorazowego uŜycia posiadającej wielostopniowy mechanizm blokujący, dzięki czemu
moŜliwe jest precyzyjne dostosowanie siły ucisku dla kaŜdego pacjenta oraz poduszki
uciskowej jednorazowego uŜytku mocowanej za pomocą warstwy rzepowej. Opakowanie
zawiera 50 zestawów.
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9.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 13 i stworzy
osobny pakiet?
Odpowiedź:
Ad. 9.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 9.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 10
10.1. Pakiet nr 10 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody
prostokątnej o wymiarach 44 mm x 30 mm, dla dorosłych, wykonanej na podłoŜu piankowym,
z Ŝelem.
10.2. Pakiet nr 10 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o
wymiarach 45 mm x 42 mm (okrągła z języczkiem ułatwiającym aplikację), dla dorosłych,
wykonanej na podłoŜu piankowym, z Ŝelem.
10.3. Pakiet nr 10 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji naleŜy
zaoferować elektrody do badań holterowskich z nacięciem do umocowania przewodu w
kształcie podłuŜnego otworu bez przecięcia boków elektrody?
10.4. Pakiet nr 10 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji oczekuje elektrod
wyposaŜonych w tarkę słuŜąca do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.
10.5. Pakiet nr 10 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. pozycji oczekuje elektrod
wyposaŜonych w tarkę słuŜąca do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.
10.6. Pakiet nr 10 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji Ŝelu do EKG 250 ml
o jasno-Ŝółtym, przezroczystym kolorze, pozostałe parametry oferowanych Ŝeli EKG będą
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
10.7. Pakiet nr 10 poz. 18
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu
Schiller AT-101 z nadrukiem o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek.
10.8. Pakiet nr 10 poz. 19
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do
defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107 mm x 23 m.
5

10.9. Pakiet nr 10 poz. 20, 21
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach papierów
kompatybilnych, nieoryginalnych.
Odpowiedź:
Ad. 10.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 10.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 10.3. Tak, Zamawiający oczekuje elektrody do badań holterowskich z nacięciem do
mocowania przewodu w kształcie podłuŜnego otworu bez przecięcia boków
Ad. 10.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 10.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 10.6. Zamawiający dopuszcza
Ad. 10.7. Zamawiający dopuszcza
Ad. 10.8. Zamawiający dopuszcza
Ad. 10.9. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 11
11.1. Projekt umowy - §1 ust. 4 lit. a)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 1 ust. 4 lit a) umowy poprzez zmianę terminu
dostawy zamówionych produktów z 3 na 5 dni roboczych.
Termin na dostawę w ciągu 3 dni roboczych od dnia złoŜenia przez Zamawiającego
zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako maksymalny termin
dostawy jest terminem zbyt krótkim. Wykonawca nie zakłada, Ŝe kaŜdorazowo nie będzie w
stanie wykonać dostawy w ww. terminie, jednak w przypadkach od niego niezaleŜnych, a
trudnych do przewidzenia w chwili składania oferty, moŜe się zdarzyć, Ŝe dostawa nastąpi
maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. Konstrukcja par. 1 ust. 4 lit a) i zaledwie trzydniowy
termin na dostawę, w związku z przewidzianymi karami umownymi otwiera Zamawiającemu
pole do bezpodstawnego wzbogacenia kosztem wykonawcy i jest ekonomicznie niczym
nieuzasadnione.
11.2. Projekt umowy - §1 ust. 13
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 1 ust. 13 umowy poprzez zmianę terminu
bezpłatnej wymiany produktów wadliwych na produkty wolne od wad z 2 dni roboczych od
dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych od dnia pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji.
Wskazany termin jest terminem zbyt krótkim. Wykonawca nie zakłada, Ŝe nie będzie w stanie
wykonać wymiany w ww. terminie, jednak w przypadkach od niego niezaleŜnych, a trudnych
do przewidzenia w chwili składania oferty, moŜe się zdarzyć, Ŝe wymiana nastąpi maksymalnie
w ciągu 5 dni roboczych. Konstrukcja par. 1 ust. 13 i zaledwie dwudniowy termin na wymianę,
w związku z przewidzianymi karami umownymi otwiera Zamawiającemu pole do
bezpodstawnego wzbogacenia kosztem wykonawcy i jest ekonomicznie niczym
nieuzasadnione.
11.3. Projekt umowy - §1 ust. 15
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie par. 1 ust. 15 umowy?
Produkt będący przedmiotem oferty i późniejszej umowy jest wyrobem medycznym w
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rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Stosownie do wymogów ustawy jest wpisany do
rejestru wyrobów medycznych, przeszedł kontrolę jakości i jest dopuszczony do obrotu. W
stosunku do wyrobu nie został zgłoszony incydent medyczny. W takiej sytuacji zwracanie się
Zamawiającego do podmiotu trzeciego o wydanie ekspertyzy, o której mowa w par. 1 ust. 15
jest niezgodne z prawem.
11.4. Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. a) i b)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 3 ust. 1a umowy poprzez zmianę wysokości kary
umownej z 1% na 0,5% oraz w par. 3 ust. 1b poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2%
na 1%.
Wskazanie 1% niezrealizowanej dostawy za pierwsze opóźnienie z dostarczeniem zamówionej
partii towaru i 2% niezrealizowanej dostawy za drugie oraz kolejne opóźnienie z dostarczeniem
zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Zamawiający moŜe z tego tytułu
ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z
istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu NajwyŜszego (Wyrok z dnia
29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako raŜąco wygórowana powinna ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna
– tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje Ŝadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego towaru w
trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% i 2 % wartością
niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione,
bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie
będzie aŜ tak duŜa. ZastrzeŜenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się
Zamawiającego kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w
konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
11.5. Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. c)
Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) z 15% do 10%
wartości niezrealizowanej części umowy.
Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie raŜąco wysokie.
Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza
cywilnoprawną równość stron umowy, gdyŜ umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego za
nieterminową płatność. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.
UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, Ŝe wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone.
Odpowiedź:
Ad. 11.1. Zamawiający stosuje taki termin od wielu lat i nie zdarzyło się, aby było
jakiekolwiek opóźnienie skutkujące naliczaniem kar umownych, co oznacza, Ŝe termin
taki jest terminem realnym. Zamawiający podkreśla, Ŝe dostawy realizowane są dla
placówki słuŜby zdrowia, gdzie istnieje powiązanie pomiędzy przedmiotem zamówienia a
Ŝyciem i zdrowiem pacjentów. Postępować zgodnie ze SWIZ
Ad. 11.2. Zamawiający dopuszcza wydłuŜenie tego terminu do 3 dni roboczych, patrz
odpowiedź na pytanie 11.1. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy.
Ad. 11.3. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zgodnie z tezą Wykonawcy nie będzie zatem
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moŜliwości aby zaszła sytuacja, o której mowa w par. 1 ust. 15 umowy
Ad. 11.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy
realizowane będą na cele medyczne.
Ad. 11.5. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy
realizowane będą na cele medyczne.
Pytania 12
Pakiet nr 17. Zestawy cewników do hemodializy, ilość pozycji 2, pozycji 1
12.1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm
(nr katalogowy: EF- 7613), 20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG.
Biokompatybilny, termowraŜliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa
bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka.
Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z
cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w
RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex
Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.
12.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 17 i stworzy
osobny pakiet?
Odpowiedź:
Ad. 12.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 12.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 13
Pakiet 24, pozycja 1-3
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania
system do odsysania wykonany z polietylenu o pojemności 1000 ml kształt okrągły (wkłady
sztywne, w opakowaniu 25 sztuk) i 2000 ml (wkłady sztywne, w opakowaniu 30 sztuk)
konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposaŜenia
szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?
W celu ochrony pacjenta jak i personelu medycznego kaŜdy wkład i kanister firmy Vacsax
wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej z uŜyciem jonów srebra,
które zapewniają trwałą ochronę bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących
organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas
czy Campylobacter, minimalizując ryzyko zakaŜeń krzyŜowych zarówno jeśli chodzi o
uŜytkownika, jak i o pacjenta (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).
System nasz charakteryzuje się kanistrami bez Ŝadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach
wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próŜnia), o
róŜnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada
uniwersalny, zwęŜający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o róŜnej średnicy; nie
jest obrotowy, poniewaŜ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, Ŝe moŜna go umieścić w
kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady
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wyposaŜone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed
zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i
samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkład o pojemności 2000 ml dostępny równieŜ w
wersji ortopedycznej. PowyŜej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i
bezpieczeństwem uŜytkowania.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi system nasz nie wymaga wymiennego króćca kątowego,
schodkowego, więc pozycja 3 będzie bezprzedmiotowa.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 14
Pakiet 36, pozycja 1
14.1. Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia pacjentów w postaci rękawicy bez palców,
wykonaną z obu stron z włókniny (podkładów watolinowych) w kolorze białym o gramaturze
100g/m2, o wymiarach 17x24 cm, nie ulegającą rozerwaniu w trakcie mycia?
14.2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od atestu PZH i dopuszczenie myjki, która jest
zarejestrowana w ogólnoeuropejskim rejestrze CPNP (Cosmetic Products Notification Portal),
co jest niezbędne przy sprzedaŜy na terenie Unii Europejskiej.
14.3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli myjkę pokrytą środkiem
myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywującym się pod wpływem wody, czy teŜ myjkę bez środka
myjącego?
14.4. Czy Zamawiający poprzez wymóg myjki nie ulegającej rozerwaniu w trakcie mycia ma
na myśli myjki zgrzewane termicznie, a nie zszywane?
14.5. Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie
prostokątna), zwęŜana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?
Odpowiedź:
Ad. 14.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 14.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 14.3. Myjka pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH, aktywującym się pod
wpływem wody
Ad. 14.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 14.5. Postępować zgodnie ze SWIZ
Pytania 15
pakiet 17 pozycja 1
15.1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z
biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwęŜaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza
ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z
końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłuŜaczami, ze
wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem
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objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego
wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z
nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem,
miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15
cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną,
opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające załoŜenie
cewnika?
15.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Ad. 15.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 15.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 16
Dotyczy pakietu nr 34
16.1. Pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające 120 arkuszy? Wielkość
zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.
16.2. Pozycja 27: Czy Zamawiający dopuści taśmy ze wskaźnikiem procesu w rolkach po
50mb? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.
16.3. Pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 250 ml? Wielkość
zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź:
Ad. 16.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 16.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 16.3. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 17
PAKIET 1
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1, co zwiększy konkurencyjność
postępowania a Zamawiającemu zapewni korzystniejsze oferty cenowe?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 18
PAKIET 1
Poz. 1 Czy zamawiający dopuści PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW
INFUZYJNYCH, BEZ FTALANÓW ,JAŁOWY, NIEPIROGENNY, NIETOKSYCZNY,
GRAWITACYJNY
- ostra igła biorcza czterokanałowa
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką przezroczysta
komora kroplowa 20 kropli =1ml, z filtrem 15 µm
-dren 150 cm
- rolkowy regulator przepływu
- łącznik LUER-LOCK z osłonką
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- opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia z marginesem umoŜliwiającym otwarcie i
wydobycie z zachowaniem jałowości
sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 19
Pakiet 7
Czy zamawiający dopuści w poz. 2 osłonkę lateksową na sondę USG lekko pudrowane?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 20
Pakiet 7
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 26 w związku z faktem, iŜ nie jest to
wyrób medyczny w przeciwieństwie do pozostałego asortymentu w tym pakiecie?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 21
Pakiet 28
Czy zamawiający wydzieli poz. 6-23 do osobnego pakietu co zwiększy konkurencyjność
postępowania i zapewni zamawiającemu korzystniejsze oferty ?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 22
PAKIET 28
Pytanie 1 poz.4
Zwracamy się z prośbą o moŜliwość zaoferowania maski z poziomem filtracji na poziomie
98,0% . pozostałe parametry zgodnie SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 23
PAKIET 13, poz. 10
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o moŜliwość zaoferowanie odnośnie pozycji nr.10
w zadaniu 13 produktu równowaŜnego :
Wielokomorowy, sterylny zestaw do drenaŜu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę
zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną
co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły
ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim
dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem
ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek
drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości
maksymalnej 25cm, z uchwytem umoŜliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący
bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z moŜliwością odłączenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
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Pytanie 24
DOTYCZY PAKIETU NR 26 POZYCJI NR 1
Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dwudzielną, owalną, hydroŜelową
o wymiarach 164x116 mm,108 cm2 z pierścieniem bezpieczeństwa umoŜliwiającym
niekierunkową aplikacje z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego, kompatybilną z
kablem do aparatu elektrochirurgicznego ES350 Argon Emed, KLS Martin Maximum ?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 25
Dotyczy części nr 25:
25.1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 koc jednorazowego uŜytku dla dorosłych na górną
część ciała o wymiarach 102cm x 203cm?
25.2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 koc jednorazowego uŜytku dla dorosłych na całe
ciało, o wymiarach 102cm x 203cm?
25.3. Czy Zamawiający oczekuje funkcjonalnych, wygodnych w uŜyciu kocyków, w których
zewnętrzna strona oznaczona jest odpowiednim znakiem graficznym? Takie rozwiązanie
pozwoli na szybką weryfikację właściwej strony kocyka.
Odpowiedź:
Ad. 25.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 25.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 25.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 26
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 1 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety
65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową
łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna
15x50 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z
dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata
chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta duŜa 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
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Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne –
laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 2-warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 27
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 1 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie
serwety 65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową
łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna
15x50 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym
dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami
przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta duŜa 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla
pacjenta 75x240cm)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 3-warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej.
Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 28
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 2 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety
65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową
łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna
25x60 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym
dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami
przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
• 1 przyklejana serweta duŜa 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla
pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 3-warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej.
Gramatura łaty chłonnej min. 80 g/m2.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 29
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 3 niŜej opisanego
zestawu?
• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
(wzmocnienie serwety 65x85cm)
• 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
• 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny
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72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 2-warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 30
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 4 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
(wzmocnienie serwety 65x85cm)
• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 1 rzep 2,5 x 30 cm
• 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na
całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na
płyny
• 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm
ze zintegrowanymi nogawicami
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm
(wzmocnienie serwety 75x190cm)
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne –
laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 31
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 5 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 serweta do podłoŜenia pod rodzącą 90 x 150 cm (2-warstwowa na
całej powierzchni)
• 1 serweta do zaszywania 75 x 120 cm (2-warstwowa na całej
powierzchni)
• 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
• 1 serwetka dla dziecka 56 x 75 cm
• 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm – 100% celuloza
• 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serwety obłoŜenia nie mogą zawierać włókien celulozy.
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 32
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 6 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie
serwety 65x85cm)
• 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
• 1 taśma mocująca 9x50cm
• 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami,
perforowana końcówka
• 1 osłona na nogę 36 x 65 cm
• 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm przewodów (2warstwowa na całej powierzchni ), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą
chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
• 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
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Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 33
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 7 niŜej opisanego
zestawu?
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie
serwety 65x85cm)
• 1 serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy
3,5cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą
chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie
serwety 75x190cm)
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części
chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej
85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet 3 warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny
(grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej
musi wynosić min. 80 g/m2.
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 34
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 8 niŜej opisanego
zestawu?
Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Materiał serwet
głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
• 2 x przyklejane serwety o wymiarach 150 x 180cm
• 2 x przyklejane serwety o wymiarach 75 x 90 cm
• 4 ręczniki celulozowe wzmocnione nicią nylonową
• Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150x190 dostarczana oddzielnie
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Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości
pakietu. Materiał obłoŜenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Materiał serwet
głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany,
nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 35
dotyczy Pakietu nr 27 poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 8 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to
na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy
konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 36
dotyczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 niŜej opisanego fartucha?
Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy jałowy pełnobarierowy zgodny z EN13795 13, wykonany z włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze 35g/m2. nieprzepuszczalnej
dla alkoholu i antystatycznej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100%
poliester. Rękaw o specjalnym kroju typ reglan. Przód i rękawy fartucha wzmocnione
dwuwarstwowym laminatem. Odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O, BI=6.
Tylne części fartucha zachodzące na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umoŜliwiające
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej
sterylności tylnej części fartucha. Zapięcia przy szyi na rzep umoŜliwiające zapięcie w
dowolnym miejscu na plecach, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rozmiar M - długość
min. 126 cm, XL - długość min. 146 cm
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 37
dotyczy Pakietu nr 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 31 niŜej opisanego fartucha?
Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy jałowy pełnobarierowy zgodny z EN13795 13, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony
elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester, przód fartucha i rękawy wzmocnione przez
dwuwarstwowy oddychający laminat o gramaturze 50g/m2. Tylne części fartucha zachodzące
na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umoŜliwiające zawiązanie ich zgodnie z
procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.
Zapięcia przy szyi na rzep umoŜliwiające zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, szwy
wykonane techniką ultradźwiękową, rozmiar M - długość min. 125 cm, XL - długość min. 140
cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
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Pytania 38
PAKIET 7
38.1. Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość podania ceny jednostkowej za 144 sztuki tj. zmianę j.m.
z 2500 sztuk na 18 opakowań a’144 sztuki
38.2. Pozycja 4
Prosimy o dopuszczenie pojemnika do badań histopatologicznych z pokrywką o pojemności
2000 ml ze stawką VAT 23%.
38.3. Pozycja 20
Prosimy o dopuszczenie szczotki do chirurgicznego mycia rąk, plastikową, spełniającą warunki
sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu minimum 300 cykli, wykonaną z miękkiego tworzywa
zapewniającą skuteczność i komfort mycia, posiadającą stawkę VAT 23%.
38.4. Pozycja 25
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek podstawowych w rozmiarze 76x25mm z
tolerancją w rozmiarze +/- 0,5mm.
38.5. Pozycja 26
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie palnika do lamp bakteriobójczych moc 30W,
posiadającą stawkę VAT 23%
38.6. Pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w standardowym rozmiarze 500x70?
38.7. Pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w standardowym rozmiarze 1000x70 lub 1000x100?
38.8. Pozycja 31
Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera w standardowym rozmiarze 1500x100?
Odpowiedź:
Ad. 38.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 38.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 38.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 38.4. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ
Ad. 38.5. Zamawiający dopuszcza
Ad. 38.6. Zamawiający dopuszcza
Ad. 38.7. Zamawiający wymaga szynę Kramera min. 1000 x 80
Ad. 38.8. Zamawiający dopuszcza
Pytania 39
PAKIET 10
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39.1. Pozycja 1,2,3,4
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania elektrod w opakowaniach a’30 szt. z
przeliczeniem zamawianych ilości?
39.2. Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania elektrod EKG w opakowaniu a’30 szt. z
przeliczeniem ilości z 90 op. a’50szt. na 150 op. a’30 szt.?
39.3. Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32x36mm?
39.4. Pozycja 7
Prosimy o dopuszczenie Ŝelu do EKG w opakowaniu 260g.
39.5. Pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Schiller AT-101 z nadrukiem 80mmx70mmx315
kartek?
Odpowiedź:
Ad. 39.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 39.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 39.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 39.4. Zamawiający dopuszcza
Ad. 39.5. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 40
PAKIET 18
Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie tubusa jednorazowego, bezinfekcyjnego, o długości 25cm i średnicy
20mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 41
PAKIET31
Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy jałowy
pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o
gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester,
przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy oddychający laminat. Tylne części fartucha
zachodzące na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umoŜliwiające zawiązanie ich
zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej
części fartucha. Zapięcie przy szyi za pomocą rzepu, szwy wykonane metodą ultradźwiękową,
rozmiar L – długość min. 125cm , XL – długość min. 135cm ?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 42
PAKIET 36
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez
palców, wykonanej z tekstylnopodobnej miękkiej włókniny typu molton pokrytej folią PE,
kolor biały, gramatura włókniny 80g + 20g folii, wymiar 16,5 cm x 24,5cm, nie ulegająca
rozerwaniu w trakcie mycia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 43
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 10
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 10 w jedno osobne zadanie tak, by
umoŜliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment- parametry wymagalne zgodne z SIWZ.
Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę
umoŜliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniŜenie
wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 44
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 11 w jedno osobne zadanie tak, by
umoŜliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment- parametry wymagalne zgodne z SIWZ.
Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę
umoŜliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniŜenie
wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 45
Dotyczy zawarcia umowy
Z uwagi na fakt, iŜ siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyraŜeniu
zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą
kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana równieŜ pocztą
kurierską.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wysłanie umowy do podpisu zagranicę
przesyłką kurierską pod warunkiem, iŜ koszt wysłania zagranicę pokryje Wykonawca.
Zamawiający wymaga w takim przypadku, aby w umówionym terminie Wykonawca
przesłał do Zamawiającego gotowy do wydruku list przewozowy, wraz ze wskazaniem
daty, godziny i przewoźnika, który odbierze przygotowane dokumenty. Zamawiający
prosi, aby do oferty załączyć krótkie pismo, w którym taka potrzeba zostanie zgłoszona
wraz ze wskazaniem osoby oraz jej adresu e-mail lub innego namiaru, celem ustalenia
daty wysyłki umów do podpisu, o czym mowa powyŜej.
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Pytanie 46
Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1 a)b)c)
Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu na zapis:
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:
a)
pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% niezrealizowanej części zamówienia,
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie w § 1 ust. 4
pkt a) niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem, iŜ opóźnienie to nie moŜe przekroczyć 7 dni
kalendarzowych. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych
Zamawiający moŜe uznać, iŜ nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy
Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1,
pkt. c) niniejszego paragrafu.
b)
drugiego opóźnienia w dostawie oraz kaŜdego kolejnego opóźnienia w dostawie
zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w
wysokości 0,2% niezrealizowanej części zamówienia, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od
dnia określonego na podstawie § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy z zastrzeŜeniem, iŜ
opóźnienie to nie moŜe przekroczyć 7 dni kalendarzowych. W przypadku opóźnienia
przekraczającego 7 dni kalendarzowych Zamawiający moŜe uznać, iŜ nastąpiło nieuzasadnione
rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do
zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu.
c)
nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w
szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaŜy i dostarczania Produktów lub
wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z
zastrzeŜeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak równieŜ odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z
podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części dotyczącej
podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
1,5 % łącznej wartości brutto Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem
niniejszej umowy.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, Ŝe dostawy
realizowane będą dla placówek słuŜby zdrowia, czyli instytucji o szczególnym profilu
działania, gdzie rzetelność wykonania umów ma zasadnicze znaczenie.
Pytanie 47
Pakiet 27 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- taśma samoprzylepna ma wymiar 9 x 50 cm;
- serweta na stolik Mayo jest złoŜona w sposób umoŜliwiający jałową aplikację, ma
wzmocnienie 75 x 90 cm i gramaturę 83 g/m2
- serweta na stolik narzędziowy ma gramaturę 76 g/m2
- zestaw zawiera 4 sztuki ręczników do rąk
Zestaw zbudowany z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy
na całej powierzchni laminatu 125 cm H2O, poziom absorpcji 200 ml/m2.
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 48
Pakiet 27 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- taśma samoprzylepna ma wymiar 9 x 50 cm;
- serweta na stolik Mayo jest złoŜona w sposób umoŜliwiający jałową aplikację, ma
wzmocnienie 75 x 90 cm i gramaturę 83 g/m2
- serweta na stolik narzędziowy ma gramaturę 76 g/m2
- serweta ekran anestezjologiczny wzmocniona padem chłonnym o wymiarach 25 x 60 cm.
Łączna gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2
- serweta dolna wzmocniona padem chłonnym 25 x 75 cm. Łączna gramatura obszaru
wzmocnionego 109,5 g/m2
- serwety boczne wzmocnione padem chłonnym 20 x 75 cm. Łączna gramatura obszaru
wzmocnionego 109,5 g/m2
Odporność na przenikanie cieczy powyŜej 125 cm H2O, poziom absorpcji 405 ml/m2.
Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro, odpowiednio: 250/ 270 kPa
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 49
Pakiet 27 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- serweta do cięcia cesarskiego 260/ 200 x 335 z otworem wokół jamy brzusznej 27 x 33 cm
otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny i zaworem, z osłoną podpórek
kończyn górnych
- serweta na stolik narzędziowy ma wymiar 150 x 190 cm
- zestaw zawiera 4 ręczniki do rąk
- dodatkowo zestaw zawiera serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm
Serweta główna zbudowana z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2, odporność na przenikanie
cieczy na całej powierzchni laminatu 125 cm H2O, poziom absorpcji 200 ml/m2
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 50
Pakiet 27 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- serweta ginekologiczna 240/ 260 x 230 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych, z
otworem 10 x 15 cm, z padem chłonnym w polu operacyjnym, ze zintegrowanym workiem do
zbiórki płynów z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu;
- taśma lepna ma wymiar 9 x 50 cm;
- serweta na stolik narzędziowy ma gramaturę 76 g/m2
- serweta samoprzylepna do osłonięcia odbytu z folii polietylenowej
- ręcznik celulozowy 2 sztuki
Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2.
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Odporność na przenikanie cieczy powyŜej 125 cm H2O, poziom absorpcji 405 ml/m2.
Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro, odpowiednio: 250/ 270 kPa
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 51
Pakiet 27 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym
składzie i parametrach:
1x serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu)
10x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1x ręcznik 30 cm x 20 cm
1x serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1x serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm z miękkiej chłonnej włókniny spunlace
1x serweta 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod
pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.
1x serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie
roŜka z kształtką i z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę, którą moŜna wykorzystać
do urodzenia łoŜyska lub szycia krocza
Owinięcie zestawu i obłoŜenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego: folii
polietylenowej o grubości 20 µm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30
g/m2, połączonych w technice współwytłaczania.
Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro, odpowiednio: 380/ 365 kPa
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 52
Pakiet 27 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- serweta do operacji kolana posiada pad chłonny wokół samouszczelniającego się otworu 7
cm; gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2
- serweta na stolik Mayo jest złoŜona w sposób umoŜliwiający jałową aplikację, ma
wzmocnienie 75 x 90 cm i gramaturę 83 g/m2
- osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm;
- taśma lepna 10 x 50 cm- 1 sztuka
- osłona na kamerę będzie pakowana osobno
Odporność na przenikanie cieczy powyŜej 125 cm H2O, poziom absorpcji 405 ml/m2.
Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro, odpowiednio: 250/ 270 kPa
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 53
Pakiet 27 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego
wymagania i skład SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- serweta do operacji dłoń/ stopa posiada pad chłonny wokół samouszczelniającego się otworu
3 cm; gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2
- serweta na stolik narzędziowy ma gramaturę 76 g/m2
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- dodatkowo zestaw zawiera 2 ręczniki do rąk
- dodatkowo zestaw zawiera serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm
Odporność na przenikanie cieczy powyŜej 125 cm H2O, poziom absorpcji 405 ml/m2.
Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro, odpowiednio: 250/ 270 kPa
Poz. 8 REF 33 300
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego wymagania i skład
SIWZ, z kilkoma róŜnicami:
- zestaw nie zawiera ręczników do rąk
Zestaw zbudowany z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy
na całej powierzchni laminatu 125 cm H2O, poziom absorpcji 200 ml/m2.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 54
Pakiet 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha
chirurgicznego z włókniny SMMS 35 g/m2. Rękaw wszyty prosto. Fartuch posiada
nieprzemakalne wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: na przodzie- 42
g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie płynów na rękawach 198 cm H2O, na
przodzie 123 cm H2O. Z tyłu u góry zapięcie na dwa rzepy o długości min. 13 cm
umoŜliwiające łatwe dopasowywanie obwodu wokół szyi do potrzeb uŜytkownika.
Odporność na przenikanie alkoholi wg WSP 80.8 wynosi: >9.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 55
Pakiet 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha
chirurgicznego z włókniny SMMS 35 g/m2. Z tyłu u góry zapięcie na dwa rzepy o długości
min. 13 cm umoŜliwiające łatwe dopasowywanie obwodu wokół szyi do potrzeb uŜytkownika.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 56
Pakiet 1 poz. 2, 3
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały zabezpieczenie na igłę biorczą po uŜyciu
w celu bezpieczniejszej i wygodniejszej pracy z przyrządem? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 57
Pakiet 2 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim
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przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt. z
odpowiednim przeliczeniem
Pytanie 58
Pakiet 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 59
Pakiet 2 poz. 7
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała dwa dodatkowe łączniki typu Luer?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 60
Pakiet 2 poz. 7
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała podwójną (dwustronną) skalę w celu
wygodniejszego i sprawniejszego odczytu poziomu płynu w strzykawce? Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 61
Pakiet 2 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 62
Pakiet 3 poz. 1-7
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy pakiet z tzw. igłami krótkimi? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i
cenowych.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 63
Pakiet 3 poz. 8-9
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy pakiet z tzw. igłami długimi? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i
cenowych.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 64
Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 65
Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 66
Pakiet 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 67
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula posiadała min. 4 paski widoczne w RTG, tak jak
obecnie dostarczane do Państwa placówki, w celu łatwiejszej, sprawniejszej kontroli
radiologicznej?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 68
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula była wykonana z teflonu FEP. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 69
Dot. umowy:
69.1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do
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piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
69.2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie
wezwie Wykonawcę do naleŜytego wykonywania umowy.”?
ZwaŜywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby
przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do naleŜytego wykonywania
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do
naleŜytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym
uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
69.3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa
„opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli takŜe niezawinione przez wykonawcę. Nie
ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy takŜe na niezawinione
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r.
KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna naleŜy się za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie
kaŜde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza
zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do
dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje
niesłuszne obciąŜanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i
nie będzie miał Ŝadnego wpływu na ich zaistnienie. ObciąŜenie wykonawcy ryzykiem za
wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty
prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego
właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531
k.c.”
69.4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy zostało
wykreślone zdanie ostatnie?
Opóźnienie w dostawie nie jest toŜsame z zerwaniem umowy przez wykonawcę. Skuteczność
ostatniego zdania w § 3 ust. 1 lit. a) i b) umowy moŜe być kwestionowana na podstawie art. 58
§ 1 lub § 2 Kodeksu cywilnego.
69.5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyraŜenie „15%
łącznej wartości brutto Produktów, których sprzedaŜ i dostawa jest przedmiotem niniejszej
umowy” zostało zastąpione wyraŜeniem „15% wartości brutto niezrealizowanej części
umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości
niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w
przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet
mogłaby przewyŜszać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby raŜąco
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę
proporcjonalności wyraŜoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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69.6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane wyraŜenie „o
ile powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę”?
Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy takŜe na zdarzenia
niezawinione przez wykonawcę.
Odpowiedź:
Ad. 69.1. TAK. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
Ad. 69.2. TAK. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
Ad. 69.3. TAK. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
Ad. 69.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 69.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 69.6. TAK. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
Pytanie 70
Dotyczy pakietu 20, poz. 13
Czy Zamawiający w pakiecie 20, poz. 13 ma na myśli zatyczkę kanału biopsyjnego
wielorazowego uŜytku?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 71
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej
treści:
„Odstępstwo od umowy nie przekroczy 20%”?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 72
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W
przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym terminie,
wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (3 dni robocze od dnia złoŜenia zamówienia
faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Zamawiającemu, po wcześniejszym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleŜytej realizacji umowy, przysługuje prawo zakupu
zamówionych Produktów u innego dostawcy – taki zakup zwany będzie w dalszej części
niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. We wskazanym wyŜej przypadku Wykonawca
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z róŜnicy pomiędzy ceną
zakupu zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów, a ceną
zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy. Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty ww. kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu
Interwencyjnego.”
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje jedynie zapis na etapie podpisania umowy
poprzez dodanie stwierdzenie, które nawiązuje do wezwania, do naleŜytego wykonania
umowy, jednak Zamawiający zastrzega, iŜ termin 3 dni roboczych określony w tym ust.
nie ulegnie wydłuŜeniu mimo wystosowania wezwania.
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Pytanie 73
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu wymiany wadliwych produktów z 2 do
5 dni roboczych?
Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 11.2
Pytanie 74
Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 21
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ulotek wraz z dostarczonymi Produktami
w przypadku gdy katalogi produktów zostaną dostarczone przez Wykonawcę na etapie
składania oferty przetargowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dołączania takich dokumentów do oferty.
Dokumenty jakich zamawiający wymaga, wraz z terminami ich dostarczenia zostały
określone w SIWZ. Postępować zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 75
Dotyczy zapisów umowy § 3
Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych: z 1% na 0,5%, z 2% na 1%, z 15% na
10%?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 76
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „ (…) w
terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, na podstawie wystawionej noty
obciąŜeniowej”?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 77
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez wprowadzenie
dodatkowej treści: „Zgody takiej nie moŜna bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 78
Dotyczy zapisów umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniŜszej treści:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (naleŜności wymagalnych) powyŜej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności
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wskazanego na fakturze”?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 79
Pakiet 31
Prosimy o dopuszczenie fartuchów sterylnych zgodnych z poniŜszym opisem:
Fartuch chirurgiczny wzmocniony, jednorazowy, jałowy zgodny z normą EN 13795 1-3
wykonany z włókniny typu SMMS 35g/m2, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w
części przedniej i na rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 %
poliester. Sposób złoŜenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.
Przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki łączone
kartonikiem. Rozmiar L – długość 127 cm, rozmiar XL – długość 135 cm.
Opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub papier
krepowy. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową.
Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą waŜności.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 80
Pakiet 28, poz. 16-21
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 28 pozycji 16-21 i utworzenie z nich osobnego
pakietu w celu zaoferowania korzystnej oferty na ubrania operacyjne.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 81
Pakiet 30, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych
wzmocnionych, posiadających rękaw o specjalnym kroju typu reglan wzmacniany
dwuwarstwowym laminatem PE + PP na ¾ długości rękawów o gramaturze 45g/m2, zapinany
przy szyi na rzep, długość dla rozmiaru L – 130cm, dla XL- 140cm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 82
Pakiet 31, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów chirurgicznych
wzmocnionych pełnobarierowych, zgodnych z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny SMMMS,
o gramaturze 35g/m2, zapinany przy szyi na rzep. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 83
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Pakiet 1, poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umoŜliwi
nam złoŜenie waŜnej i konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 84
84.1. Pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z podziałką co
0,05ml?
84.2. Pakiet 2, poz. 4-6 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co
umoŜliwi nam złoŜenie waŜnej i konkurencyjnej oferty?
84.3. Pakiet 2, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach a’70szt z
przeliczeniem opakowań?
Odpowiedź:
Ad. 84.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 84.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 84.3. Zamawiający dopuszcza
Pytania 85
85.1. Pakiet 3, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji kodowane kolorystycznie,
łącznik typu Luer-lock, regulacja igły w zakresie 5-30/43mm lub 22-47/60mm pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
85.2. Pakiet 3, poz. 14 Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu doŜylnego
całkowicie przeźroczysty z moŜliwością uŜycia przez 7 dni lub 100 aktywacji, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
85.3. Pakiet 3, poz. 14 Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu doŜylnego
przeźroczysty z membraną w kolorze niebieskim moŜliwością uŜycia przez 7 dni lub 140
aktywacji, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
85.4. Pakiet 3, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści aparat do pobierania i wstrzykiwania leków
z filtrem bakteryjnym 0,1µm bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekiem, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Ad. 85.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 85.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 85.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 85.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 86
Pakiet 6, poz. 1-3 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania z
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dwoma otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytania 87
87.1. Pakiet 7, poz. 4 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie pojemników
histopatologicznych o pojemności 2300 ml?
87.2. Pakiet 7, poz. 9 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie wieszaków
plastikowych niejałowych bez moŜliwości sterylizacji?
87.3. Pakiet 7, poz. 13 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie miski nerkowatej o dł.
28cm?
87.4. Pakiet 7, poz. 22 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie stazy do pobierania
krwi niejałowych bez moŜliwości sterylizacji?
87.5. Pakiet 7, poz. 27, 28 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie szyn typu Zimmera
z wyściółką z pianki polietylenowej?
87.6. Pakiet 7, poz. 29 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie szyn typu Kramera
500x70mm?
87.7. Pakiet 7, poz. 30 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie szyn typu Kramera
1000x70mm lub 1000x100mm?
87.8. Pakiet 7, poz. 31 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie szyn typu Kramera
1500x100mm?
Odpowiedź:
Ad. 87.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 87.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 87.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 87.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 87.5. Zamawiający dopuszcza
Ad. 87.6. Zamawiający dopuszcza
Ad. 87.7. Zamawiający wymaga szyny Kramera min. 1000x80mm
Ad. 87.8. Zamawiający dopuszcza
Pytania 88
88.1. Pakiet 8, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 400mm z
jednym znacznikiem głębokości ok. 20cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
88.2. Pakiet 8, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
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88.3. Pakiet 8, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści elektrodę do czasowej stymulacji z zagiętą
końcówką spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Ad. 88.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 88.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 88.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 89
89.1. Pakiet 9, poz. 4 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do
pobierania próbek moczu pakowanych w opakowanie foliowe?
89.2. Pakiet 9, poz. 6 Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie opaski identyfikacyjnej
dla dzieci i dorosłych o długości 25cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
89.3. Pakiet 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny dla noworodków z
ABS o długości 52mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Ad. 89.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 89.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 89.3. Zamawiający dopuszcza
Pytania 90
90.1. Pakiet 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego
stolca wyposaŜony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu
na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z
oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika
retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający równieŜ na doodbytniczą podaŜ
roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty.
W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.
90.2. Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem
do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie
co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie
czyste.
Odpowiedź:
Ad. 90.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 90.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 91
Pakiet 26, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody dwudzielne z Ŝelem stałym w rozmiarze
202 x 101 mm, 118cm2 bez pierścienia bezpieczeństwa?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytania 92
92.1. Pakiet 28, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną o efektywności filtracji
BFE ≥98%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
92.2. Pakiet 28, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepek damski z włókniny
polipropylenowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
92.3. Pakiet 28, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny z
warstwą antypoślizgową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
92.4. Pakiet 28, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z foli bez
warstwy antypoślizgowej?
92.5. Pakiet 28, poz.10 Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 17g/m2, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
92.6. Pakiet 28, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38 cm, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
92.7. Pakiet 28, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kolorze zielonym?
92.8. Pakiet 28, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210 x
150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
92.9. Pakiet 28, poz. 21
Czy Zamawiający wydzieli wyŜej wymienioną pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli
na złoŜenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.
92.10. Pakiet 28, poz. 23 Czy Zamawiający dopuści spodenki jednorazowe krótkie w
rozmiarze uniwersalnym spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Ad. 92.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 92.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.5. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.6. Zamawiający dopuszcza
Ad. 92.7. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.8. Zamawiający dopuszcza
Ad. 92.9. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 92.10. Zamawiający dopuszcza
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Pytanie 93
Pakiet 30, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, z rękawem o kroju
prostym, ze wzmocnieniami z dwuwarstwowego laminatu min. do łokcia i zapięciem przy szyi
na rzep, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O, długość L-128cm, XL-138cm, XXL dł.
157 cm (rozmiar do wyboru Zamawiającego), pozostałe wymagania zgodne z siwz?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 94
94.1. Pakiet 31, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze
35g/m2, z zapięciem przy szyi na rzep, długość L-128cm, XL-138cm, (rozmiar do wyboru
Zamawiającego), pozostałe wymagania zgodne z siwz?
94.2. Pakiet 31, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS o gramaturze
45g/m2, z zapięciem przy szyi na rzep, długość L-128cm, XL-138cm, (rozmiar do wyboru
Zamawiającego), pozostałe wymagania zgodne z siwz?
Odpowiedź:
Ad. 94.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 94.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 95
95.1. Pakiet 32, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:
L.p
Zawartość Pakietu
.
1 Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa
Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7
2 cm
3 Pęseta j.u. plastikowa
4 Kompres gazowy 13N 8W 7,5cmx7,5cm
5 Przylepiec włókninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm
6 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2 ml Luer
7 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5 ml Luer
8 Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40)
9 Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25)
Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
95.2. Pakiet 32, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:
Zawartość Pakietu
L.p.
1.
Serweta operacyjna , 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą

Ilość
1 szt.
1 szt.
1 szt.
10 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Ilość
1
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celulozową
Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym
2.
otworem 6 x 8 cm
3.
Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm
4.
Tupfery gazowe kule 20cmx20cm
5.
Ostrza chirurgiczne nr 11
6.
Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm
7.
Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm
8.
Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20 ml Luer
9.
Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer
10.
Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) dispoFINE
11.
Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) dispoFINE
Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

1
10
10
1
1
1
1
1
1
1

95.3. Pakiet 32, poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki
notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na
podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące
dokumenty:
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania
wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.
Odpowiedź:
Ad. 95.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 95.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 95.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 96
96.1. Pakiet 36, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w rozmiarze 15x22cm o gramaturze
70g, wykonanej z mieszanki poliestru oraz wiskozy?
96.2. Pakiet 36, poz. 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby produkt posiadał atest PZH?
Odpowiedź:
Ad. 96.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 96.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytania 97
97.1. Pakiet 37, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania z moŜliwością
podłączenia drenów od 6F do 18F?
97.2. Pakiet 37, poz. 8-13 Czy Zamawiający dopuści dren typ Redon zwinięty spełniający
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Ad. 97.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 97.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 98
Pakiet 40, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w
rozmiarze 27Gx120mm z igłą prowadzącą 22G, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 99
Pakiet nr 19
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złoŜyć oddzielną ofertę na
pozycje 2, 9, 10, 11, 14, 16-30, 37 i dopuści:
Poz. 2
Papilotom jednorazowy o dł. noska 5mm, średnica końcówki dystalnej 1,67mm, średnica
końcówki proksymalnej 2mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Poz. 9
Koszyk do ekstrakcji o długości 45mm, bez portu do podania kontrastu. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Poz. 10
Koszyk do ekstrakcji o długości 55mm, bez portu do podania kontrastu. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Poz.14
Stent samorozpręŜalny Ŝółciowy posiada złote markery, zestaw do aplikacji o dł. 180cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 100
Pakiet nr 20
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złoŜyć oddzielną ofertę na
pozycje 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i dopuści:
Poz. 6
Pętla owalna do polipektomii o średnicy pętli 24mm, bez rotacji, rączka skalowana co 10mm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Poz. 7
Pętla owalna do polipektomii z plecionego drutu, śr. 36mm, bez rotacji, rączka skalowana co
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10mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Poz. 9
Pętla owalna do polipektomii bez rotacji, rączka skalowana co 10mm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Poz. 14
Zestaw szczotek czyszczących zawierający szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału
endoskopu o średnicy szczotek 5-7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 101
Pakiet 2
101.1. Pozycje 3-5
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy oczekuje, aby zaoferowane strzykawki
trzyczęściowe do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i
bezawaryjnej podaŜy leku były wymienione w instrukcji uŜytkowania pomp infuzyjnych?
101.2. Pozycja 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Ad. 101.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 101.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 102
Pakiet 3
102.1. Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji o rozmiarach 0,45 mm x 13 mm
102.2. Poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego,
przeźroczystego - w pełni przeziernego bezigłowy luer i luer lok z jednoelementową,
przezierną, silikonową podzielną mębraną z zewnętrznym, wywiniętym kołnierzem,
zewnętrznie osadzoną na poliwęglanowym przeźroczystym konektorze, bez mechanicznych
części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu o min. Przepływie 525
ml/min (+ - 25 m.) zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3. O przestrzeni martwej,
wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Czas podłączenie u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji.
Dostosowany do uŜytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi,
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Skuteczność obniŜenia ryzyka wystąpienia zakaŜeń
od cewnikowych oferowanego produktu jest potwierdzona badaniami klinicznymi.
102.3. Poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem
0,2 µm
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Odpowiedź:
Ad. 102.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 102.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 102.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 103
Pakiet 5
103.1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenie do oferty badań
klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiałów. Biokompatybilność potwierdza
się w trybie badań laboratoryjnych, zgodnie z wytycznymi standardu ISO 10993 (Bi ological
evalutation of medical devices – ocena biologiczna wyrobów medycznych).
103.2. Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do Ŝył obwodowych z portem bocznym 0,8 x
25 mm o przepływie 31 ml/ min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
103.3. Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do Ŝył obwodowych z portem bocznym 1,0 x
32 mm o przepływie 54 ml/ min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
103.4. Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do Ŝył obwodowych z portem bocznym 1,2 x
32 mm o przepływie 80 ml/ min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
103.5. Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do Ŝył obwodowych z portem bocznym 1,4 x
45 mm o przepływie 125 ml/ min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
103.6. Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do Ŝył obwodowych z portem bocznym 1,7 x
45 mm o przepływie 180 ml/ min. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
Odpowiedź:
Ad. 103.1. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 103.2. Zamawiający dopuszcza
Ad. 103.3. Zamawiający dopuszcza
Ad. 103.4. Zamawiający dopuszcza
Ad. 103.5. Zamawiający dopuszcza
Ad. 103.6. Zamawiający dopuszcza
Pytania 104
Pakiet 9
104.1. Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klinicznie równowaŜnego rozwiązania w postaci
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zestawu do godzinowej zbiórki moczu z zastawka antyrefluksyjną w worku i łączniku drenu z
komorą 500 ml skalowaną lineralnie z bezigłowym portem do pobierania próbek
104.2. Poz. 3.
Czy w celu maksymalnej minimalizacji ryzyka wstępujących zakaŜeń układu moczowego
zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do
cewnika foley?
104.3. Poz. 3.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren ma być dwuświatłowy, który dzięki swej
budowie minimalizuje zastój moczu i zapewnia jego swobodny odpływ, zmniejszając tym
samym ryzyko występujących zakaŜeń układu moczowego?
104.4. Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra mechanicznego z lepszą od
wymaganej skutecznością filtracji: przeciwbakteryjną 99, 99999 %, p/ wirusową: 99,9999 %,
przestrzeń martwa 80 ml, reszta parametrów jak w SIWZ.
104.5. Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Opaski do identyfikacji o dł. 25 cm.
Odpowiedź:
Ad. 104.1. Zamawiający dopuszcza
Ad. 104.2. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 104.3. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 104.4. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 104.5. Zamawiający dopuszcza
Pytanie 105
Pakiet 36
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Myjki do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy,
wykonaną z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2), pokrytej od wewnątrz folią
PE (25g/m2), o wymiarach 16x23 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 106
PAKIET NR 32
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania Zestawu jałowego do wkłucia
lędźwiowego o następującym składzie:
• 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm o gram. 55g/m²
• 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm o gram. 55g/m², z otworem i przylepną
krawędzią boczną
• 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher, 14 cm
• 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml
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•
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1 x igła 18G x 1 1/2
1 x igła 22G x 1 1/4
6 x tupfer z gazy wielkości śliwki
1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, moŜe posłuŜyć jako pojemnik na
odpadki.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 107
PAKIET NR 32
Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania Zestawu do wkłucia
centralnego o następującym składzie:
• 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
• 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
• 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
• 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm o gram. 55g/m²
• 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm o gram. 55g/m² z regulacją otworu (serweta
składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
• 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
• 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , róŜowa (zapakowana)
• 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana)
• 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
• 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
• 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, moŜe posłuŜyć jako
pojemnik na odpadki.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 108
Czy zamawiający w pakiecie nr. 17 pozycji nr. 1 dopuści cewnik w rozmiarze 10F?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 109
Czy zamawiający w pakiecie nr. 17 pozycji nr. 2 dopuści cewniki o długości 150 i 200cm
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
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Pytanie 110
Czy zamawiający w pakiecie nr. 41 pozycji nr. 1 dopuści dopuści zestaw do znieczuleń
zewnątrzoponowych sterylny, jednorazowego uŜytku. Igła typu Tuchy z dołączonymi
skrzydełkami, ze znacznikiem głębokości co 1 cm, przezroczysty cewnik atraumatycznie
zaokrąglony, oznakowany, ze znacznikiem głębokości od 50 do 200 mm, z hipoalergicznego
tworzywa miękkiego. Łącznik Luer Lock do cewnika, skalowana strzykawka niskooporowa,
płaski filtr bakteryjny (0,2 mikrm), zachowując pozostałe parametry?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 111
Czy Zamawiający w pakiecie nr. 41 pozycji nr. 2 dopuści dwuświatłowy cewnik wprowadzany
metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 20
cm o kanałach 16 i 18Ga. Zestaw zawiera: cewnik z rurką przedłuŜającą i zaciskami z
odprowadzeniem kanałów kodowanych kolorem, igłę do nakłucia G 18x 70mm, krótką kaniulę
18G, stopniowany "J" prowadnik, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania,
5ml strzykawkę, zatyczkę do wstrzykiwania?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 112
Czy Zamawiający w pakiecie nr. 41 pozycji nr. 3 dopuści cewnik do Ŝył centralnych
trójświatłowy, wykonany z poliuretanu, wprowadzany do światła naczynia techniką Seldingera,
widoczny w promieniach RTG, zawierający prowadnicę z atraumatyczną końcówką "J",
rozmiar 7,5 Fr długości 20cm , kanały 14x18x18Ga, z dodatkowym mocowaniem cewnika
do skóry, z rozszerzadłem umoŜliwiającym przeprowadzenie cewnika przez skórę, skalpel, 5
ml strzykawkę, igłę wprowadzającą lub kaniule do wyboru?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytanie 113
Czy zamawiający w pakiecie nr. 41 pozycji nr. 4 dopuści zestaw z koszulką o długości 10cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ
Pytania 114
114.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.5 czepka
w kolorze niebieskim?
114.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.5 czepka
w kolorze białym?
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114.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.5 czepka
w kolorze róŜowym?
114.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.12
podkładu w rolce z perforacją co 37cm?
114.5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.14
pokrowca na nosze w kolorze zielonym?
114.6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.15
kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 160x200cm?
114.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.15
kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 150x200cm?
114.8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 28 poz.15
kompletu pościeli z prześcieradłem o wymiarowaniu 150x210cm?
Odpowiedź:
Ad. 114.1. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.2. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.3. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.4. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.5. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.6. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ
Ad. 114.7. Postępować zgodnie ze SIWZ
Ad. 114.8. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ

Pytanie 115
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynaleŜności
do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie naleŜy do Ŝadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SWIZ
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