
SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00 

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296 
 

 

Myszków, dn. 04-06-2020 r. 

SP ZOZ/DZ/24/2020                                                   

(nr ref. postępowania) 
 

Wyjaśnienie 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 
nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 542387-N-2020 z dnia 2020-05-21 r. oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  
„Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb placówek 

podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) wyjaśniamy, co następuje:  
 

Pytanie Nr 1 - Pakiet nr 27 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści uchwyty przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134 st. C? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 2 - Pakiet nr 1 poz. 22 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 22 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. 
Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie 
ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie Nr 3 - Pakiet nr 1 poz. 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Skład i wymiary: 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

2 serwety przylepne 75 x 90 cm 

1 serweta przylepna 180 x 180 cm 
1 serweta przylepna 150 x 240 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (służąca jako 
owinięcie zestawu) 

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 

60g/m2, pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o gramaturze 55g/m2 z wzmocnieniem 
wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura w części 

chłonnej 140g/m2. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 4 - Pakiet nr 22 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw serwet, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 

PE+PP o gramaturze 60g/m2. Skład i wymiary: 
1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 



4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 przylepna serweta 75 x 90 cm 

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 85 cm 

1 przylepna serweta 150 x 240 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (służąca jako 

owinięcie zestawu) 
Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 

60g/m2, pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o gramaturze 55g/m2 z wzmocnieniem 

wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura w części 
chłonnej 140g/m2. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie Nr 5 - dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu? 
Sterylny zestaw serwet, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trzywarstwowego 

PP+PE+PP o gramaturze 75g/m2, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 Całkowita 
gramatura w części chłonnej 155g/m2. Skład i wymiary: 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 przylepna serweta 75 x 90 cm 
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i 

organizatorami przewodów 
1 przylepna serweta 150 x 240 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (służąca jako 

owinięcie zestawu) 
Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 

75g/m2, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 Całkowita gramatura w części 
chłonnej 155g/m2, pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o gramaturze 55g/m2 z 

wzmocnieniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 

w części chłonnej 140g/m2. 
Odp.: Zamawiający NIE wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 3 niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw serwet, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trzywarstwowego 
PP+PE+PP o gramaturze 75g/m2. Skład i wymiary: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana 

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i 
portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (służąca jako 

owinięcie zestawu) 
Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 

75g/m2, pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o gramaturze 55g/m2 z wzmocnieniem 
wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura w części 

chłonnej 140g/m2, serwety na stolik instrumentariuszki wykonane z folii PE o gramaturze 55g/m2 z 
wzmocnieniem o całkowitej gramaturze 85g/m2, osłona na kończynę rolowana wykonana z 

nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 

 
 

 



Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 4 niżej opisanego zestawu? 

Sterylny zestaw serwet, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 

PE+PP o gramaturze 60g/m2, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita 
gramatura w części chłonnej 140g/m2. Skład i wymiary: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 

1 serweta 100 x 150 cm 
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami 
przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (służąca jako 
owinięcie zestawu) 

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 

60g/m2, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części 
chłonnej 140g/m2, pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o gramaturze 55g/m2 z 

wzmocnieniem wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 
w części chłonnej 140g/m2. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 poz. 5 osłony na kończynę 
30x120cm wykonanej z mocnego nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną 

warstwą gazy dzianej, wyposażona w dwie taśmy lepne? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 6 osłony na kończynę 
75x120cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2, pakowanej po 2 

szt.? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 7 serwety na kończynę na całej 

powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 75g/m2, z dodatkowym padem 
chłonnym o gramaturze 80g/m2 Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2, o wymiarach 

230x300cm, wyposażonej w elastyczny płat z neoprenu z otworem o średnicy 7cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 9 pokrowca na przewody, 
wykonanego z folii PE, składanego teleskopowo z perforowaną końcówką i dwoma taśmami do 

mocowania na każdym końcu, rozmiar 15x240 cm ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 10 pokrowca ma stolik mayo 

79x145cm wykonanego z folii PE o gramaturze 55g/m2 z wzmocnieniem wykonanym z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 22 poz. 11 chłonnych serwetek do 
osuszania rąk o wymiarach 30,5x34 cm, wykonanych z celulozy o gramaturze 55g/m2.  opakowanie 

papierowo-foliowe a’1szt? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 



Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 22 wymagania  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniach znajdowały się 4 etykiety samoprzylepne 

umożliwiające wklejanie do dokumentacji medycznej , zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności i 

nawę marki. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 23 serwet wykonanych z minimum 

dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 60g/m2 z taśmą 

lepną na dłuższym boku, o wymiarach: 
poz. 1 – 50x60cm 

poz. 2 – 150x180cm 
poz. 3 – 150x240cm 

Na opakowaniach min. 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejanie do dokumentacji medycznej, 
zawierające min. nr REF, LOT, datę ważności. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 29 poz. 1.3 serwety o wymiarach 

50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 29 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 29 poz. 3 serwety wykonanej z 

laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 o wymiarach 50x60cm z otworem o średnicy 
6x8cm, otoczonym taśmą lepną, zgodnej z normą EN13795. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 34 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a 

Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i  
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.  

Odp.: Zamawiający NIE wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 34 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 34 poz. 2 niżej opisanego zestawu?  

Sterylny zestaw serwet, wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 
PE+PP o gramaturze 60g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Skład i wymiary: 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 
1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 

cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 32 poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 3. 
W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach. 

 

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - 
ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 2cm); 

Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa 
niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne 

dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału 

zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące 
oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.  



 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  

Zamawiający modyfikuje załącznika nr 2, tj. „Formularz cenowy”, tym samym tworząc 

dodatkowy Pakiet 32 A.  
Zmodyfikowana wersja załącznika nr 2 w zakresie Pakietu nr 32 oraz Pakietu nr 32 A 

stanowi załącznik do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się 
zmodyfikowanymi wersjami ww. załączników.  

 

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, wielorazowego użytku z 

przełącznikiem. Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. Przewód silikonowy o 
min. dł. 4,5 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem 

Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED.? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 22 – Pakiet nr 9 poz. 4 
Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru w kartkę czy gładkiego. 

Odp.: Zamawiający preferuje papier w kratkę. 
 

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 9 poz. 8 

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy też dopuszcza zamiennik? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zamiennik. 

 

Pytanie nr 24 – Pakiet nr 9 poz. 15 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do badań holterowskich o 
wymiarach 40mm x 55mm, z wycięciem na kabel, przy pozostałych parametrach bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 9 poz. 16 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 50x35mm, przy 
pozostałych parametrach bez zmian. (różnica w rozmiarze kilku milimetrów nie powinna stanowić dla 

Zamawiającego żadnej różnicy w użytkowaniu) bądź też wydzielenie asortymentu z zadania. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 9 poz. 15,16 

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 

sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po 
przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby 

wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 27 – Dotyczy SIWZ XIV kryteria oceny ofert 

Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnego terminu niezmienności ceny jaki jest możliwy do 
zaoferowania przez Wykonawcę. 

Odp.: Ponieważ umowy będą zawarte na 12 miesięcy przyjmuje się za maksymalny czas 

obowiązywania umów w przeliczeniu na dni: 365.  
 

Pytanie nr 28 – Projekt umowy- § 1 pkt. 5 
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez 

pracowników? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach 

przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek 
załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ) Czy Zamawiający 

wymaga jednego czy kilku miejsc dostaw ( np. roznoszenie towaru po oddziałach czy też układania go 
na półki?) 

Odp.: Zamawiający miał na myśli dostarczenie towaru do pomieszczenia wskazanego 

przez pracownika apteki. 
 

 

http://www.alarado.pl/slownik-pojec-kurierskich/kurier.html


Pytanie nr 29 - pakiet 8  poz. 12 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika o pojemności 2300ml. Pozostałe wymogi jak w 

SIWZ. Wymiary minimalnie odbiegające od opisanych w SIWZ, nie mają znaczenia funkcjonalnego ani 

użytkowego a dopuszczenie w/w pojemnika umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 30 – dotyczy wymogów 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.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 31 - pakiet 8  poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki do mycia ciała w formie zaokrąglonej rękawicy nasączonej 

jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym ph, czystej mikrobiologicznie. Pozostałe wymogi jak w 

SIWZ.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 32 –pakiet 22 poz. 1 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   
wydzielenie z pakietu 22  poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 33 - pakiet 25 poz. 2 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   
wydzielenie z pakietu 25  poz. 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34 - Pakiet 5 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych 
ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 35 - Pakiet 8 poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’12szt z przeliczeniem podanych 
ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 36 - Pakiet 8 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych 

ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 37 - Pakiet 8 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych 
ilości? Każdy aplikator jest pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 38 - Pakiet 14 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych 
ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 39 - Pakiet 23 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety z taśmą lepną na dłuższym brzegu, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 40 - Pakiet  23, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety 70x50cm w miejsce serwet 75x45cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 



Pytanie 41 - Pakiet  23, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety 240x150cm w miejsce serwet 240x180cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 42 - Pakiet 29 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych 
ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 43 - Pakiet 30 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 44 - Pakiet 30 poz. 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby podkład był nasączony środkiem 

bakteriostatycznym? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 45 - Pakiet 30 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy niepodfoliowany o gramaturze 45g/m2? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 46 - Pakiet 30 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 47 - Pakiet 32 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych 

ilości? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 48 - Pakiet 34, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ginekologicznych, wykonany z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2: 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie) zestawu o wymiarach 150cm 

x 190cm 
 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami 

na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm 

zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 49 - Pakiet 34 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z serwetą do cięcia cesarskiego  

wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2. Skład zestawu: 
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 

190 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o 

wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 
cm 

 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
 

 



Pytanie 50 - Pakiet 34, pozycja 1, 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt.? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 51 - Pakiet 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści  op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 52 - Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20/22ml?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 53 - Pakiet 1 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10/11ml?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 54 - Pakiet 1 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5/5,5ml?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 55 - Pakiet 1 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2/2,2ml?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 56 - Pakiet 1 poz.2-5 
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 57 - Pakiet 1 poz.6, 7 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pionową? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 58 - Pakiet 1 poz.8, 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC 1ml z odłączalną igłą 0,45x13mm? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 59 - Pakiet 1 poz.11-20 

Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 60 - Pakiet 1 poz.21 

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków rozm. 1,2 dł. min. 30mm? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 61 - Pakiet 1 poz.23 
Czy Zamawiający dopuści igły 0,33x12mm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 62 - Pakiet 1 poz.25 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, w całości wolny od ftalanów 
oraz lateksu, z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV?  

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 63 - Pakiet 1 poz.27, 28 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości drenu 1,5m? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
 



Pytanie 64 - Pakiet 5 poz.11 
Czy Zamawiający wymaga, aby zatyczka w opakowaniu jednostkowym znajdowała się w jednym 

sterylnym opakowaniu razem z cewnikiem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 65 - Pakiet 6 poz.1-8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma 

naprzemianległymi otworami bocznymi i otworem centralnym? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 66 - Pakiet 6 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH8, sterylny 400mm? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 67 - Pakiet 6 poz.15 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu 300cm? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 68 - Pakiet 6 poz.15 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu 500cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 69 - Pakiet 7 poz.2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 2 z zadania 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 70 - Pakiet 7 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 71 - Pakiet 8 poz.17 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 30ml? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 72 - Pakiet 8 poz.21 
Czy Zamawiający oczekuje aby jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej posiadał 

długość całkowitą 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka 

wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w 
opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 73 - Pakiet 9 poz.9 
Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618B 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 74 - Pakiet 9 poz.15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę EKG w rozmiarze 55x41mm lub 45x31mm 

spełniająca pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 75 - Pakiet 9 poz.16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę w rozmiarze 45x43mm lub 51x49mm, spełniającą 

pozostałe wymagania SIWZ? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 76 - Pakiet 10 poz.1-2 

Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 



 
Pytanie 77 - Pakiet 10 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną, którą można dezynfekować? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 78 - Pakiet 10 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 79 - Pakiet 10 poz.7 

Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 80 - Pakiet 21 poz.5-9 

Czy Zamawiający dopuści dreny z silikonu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 81 - Pakiet 21 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 27? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 82 - Pakiet 21 poz.8 

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 27? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 83 - Pakiet 21 poz.9 

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 33? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 84 - Pakiet 32 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści okularki o minimalne szerokości opaski uciskowej 5,1cm? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 85 - Pakiet 32 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści okularki z obwodem główki  w zakresie 31-37,5cm (M), oraz 33-39,5cm (L)? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 86 - Pakiet nr 34 poz. 1  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych 
składającego się z:  

a) serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – 1 szt.  

b) ręczniki do rąk 25 x 19 cm – 2 szt.  

c) taśma przylepna 10 x 50 cm – 1 szt.  

d) serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na 

kończyny, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny – 1 szt.  

e) serweta nieprzylepna 75 x 90 cm dołączona osobno do zestawu – 1 szt.  
Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i 

mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 
g/m2.  Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 87 - Pakiet nr 34 poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich składającego się 
z:  

a) Serweta, która po obłożeniu tworzy literę T o wymiarach 270 x 220/220cm, z otworem 39 x 39cm 

wypełniony folią chirurgiczną, torbą na płyny 360⁰ z kształtką do formowania oraz z 2 portami do 



ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 78 x 95cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory 
przewodów - 1 szt.  

b) Serweta do owinięcia noworodka, wym. 100 x 120cm – 1 szt.  

c) Ręczniki do rąk, wym. 25 x 19 cm - 4 szt.  

d) Serweta na stolik narzędziowy, wym. 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.  

e) Serweta na stolik Mayo, wym. 145 x 80 cm - 1 szt.  
 

Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i 

mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 
g/m2.  Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 88 - Pakiet 1, poz. 6-7,poz.24-25 

Czy zamawiający wydzieli poz. poz. 6-7,poz.24-25 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.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 89 - Pakiet 1,poz. 6-7 
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną i niezmywalną skalą pomiarową, 

pionową? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie 90 - Pakiet 1, poz. 6-7 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., 

sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml, o długości 15,3 cm 
(złożona), w stanie rozłożonym długość 25 cm? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 91 - Pakiet 1, poz. 24 

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada 

ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, 
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora 

kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator 

przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie 
jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 

12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 
cm3), sterylizacja EO? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 92 - Pakiet 1, poz. 24-25 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania 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.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 93 - Pakiet 1, poz. 24-25 

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. 
Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną 

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę 

producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
 

 

 



Pytanie 94 - Pakiet 1, poz. 24-25 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 

etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 95 - Pakiet 1, poz.25 
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, 

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

kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 
zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 

ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 
mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z 

osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość 
drenu 150 cm, sterylizacja EO? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 96 - Pakiet 1, poz.25 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na 
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę 

z tworzywa sztucznego? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
Pytanie 97 - Pakiet 3, poz. 2; Pakiet 4, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż 
koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego 

producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego 
samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie 

posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na 

zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 98 - Pakiet 3, poz. 2; Pakiet 4, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 99 - Pakiet 3, poz. 2; Pakiet 4, poz. 2 

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 2 oraz z pakietu 4 poz. nr 2 oraz utworzenie oddzielnego 

pakietu na koreczki. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki 
czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 100 - Pakiet 4, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 

szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, karbowane boki, pakowane 

indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu 
Tyvec? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 101 - Pakiet 8, poz. 1-10, 18 

Czy zamawiający wydzieli poz. poz. 1-10, 18 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.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 102 - Pakiet 8, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 



Pytanie 103 - Pakiet 8, poz. 3-4; pakiet 10 poz. 1-2,7-11 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 104 - Pakiet 8, poz. 18 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z 

polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie 

"okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku 
,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?  

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 105 - Pakiet 10, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 106 - Pakiet 10, poz. 17 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 107 - Pakiet 26 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 wymaga, aby klipsy tytanowe zawierały w każdym opakowaniu 

– wymagane min. 2 samoprzylepne kontrolki identyfikujące do wklejenia w protokole operacyjnym 
pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii oraz dokumentu 

potwierdzającego, że jako implanty chirurgiczne nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla 

pacjenta poddanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli oraz           w 
badaniu technika tomografii komputerowej.  Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 108 - Pakiet 31 poz. 4 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 poz.4 wymaga aby wkłady workowe  pojemności 1000ml  

były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi pojemności 1000ml           
w kształcie owalnym z poz. 3? Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 109 - Pakiet 31 poz. 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 poz.10 wymaga Zestawu do drenażu opłucnej o następujących 

parametrach:  Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią 

martwą - pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne między innymi podczas transportu) 
Zestaw może być podłączony pacjentowi natychmiast po wyjęciu z opakowania bez żadnych czynności 

wstępnych – bez wypełniania jakichkolwiek komór płynem 

 komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziałką co 10 ml oraz 

wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości 

 komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka  

 płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O 

 wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania  

 sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze 

 wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego 

 automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 

 podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych    

komorach w kierunku dodatnim 

 kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc 

 posiadający bezigłowy port do pobierania próbek 

 wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep 

mocujący do ubrania pacjenta 
 opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 1000 ml-wyposażony w korek zamykający 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 



Pytanie 110 - 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.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 111 - Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w 

trybie korespondencyjnym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 112 - Pakiet 1 poz.1 
Proszę o możliwość przeliczenia strzykawek na opakowania po 80 szt. w formularzu asortymentowo-

cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
Pytanie 113 - Pakiet 1 poz. 2-4 

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia strzykawek na opakowania po 100 szt. w formularzu 

asortymentowo-cenowym? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
Pytanie 114 - Pakiet 1, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 2/3ml? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 115 - Pakiet 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 2/2,5ml? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 116 - Pakiet 1 poz. 5 

Proszę o odstąpienie od wymogu długości całkowitej strzykawki, która powinna wynosić 161mm i 
dopuszczenie strzykawki o długości całkowitej 151mm. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 117 - Pakiet 1, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą w rozmiarze 0,45x13mm? Pozostałe parametry zgodnie  
z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 118 - Pakiet nr 1 poz. 25 

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komora kroplowa wykonana  z 
medycznego PVC . Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządu były w całości wolne od 

PVC  dopuszcza przyrządy w których dren  jest wykonany z PVC co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 119 - Pakiet nr 1 poz. 24-25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów z logo umożliwiającym identyfikacje 
wyrobu? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie 120 - Pakiet nr 1 poz. 25 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w 

dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była 
wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie 121 - Pakiet 3 poz. 3 

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
Pytanie 122 - Pakiet 3 poz. 3  

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 123 - Pakiet 26  

Czy Zamawiający w pakiecie 26 oczekuje klipsów w pełni kompatybilnych z posiadaną klipsownicą - 

potwierdzone w Instrukcji obsługi lub w innym dokumencie?  
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 124  

Zgodnie z Dz. U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne 
przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi 

umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok 

produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. 
Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw 

potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w pakiecie 26 o możliwość zastosowania 
papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w 

powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.)  

celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 125 - PAKIET NR 22 poz. 1 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego: 

- c/ serwetę samoprzylepną dolną w rozmiarze 175x200cm (zamiast 170x180cm) 
- e/ włókninowe taśmy samoprzylepne w rozmiarze 10x50cm (zamiast 9x50cm) 

- f/ serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140x190cm (zamiast 150x190cm). 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 126 - PAKIET NR 22 poz. 2 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym 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 260 x 200 cm z wycięciem typu U na węższym boku serwety 
(15 x 95 cm) z padem chłonnym 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 127 - PAKIET NR 22 poz. 3 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym 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 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 128 - PAKIET NR 22 poz. 4 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym 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  
- 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.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 129 - PAKIET NR 22 poz. 5 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35x120cm, bez 
taśmy lepnej lub z dwoma taśmami oddzielnie pakowanymi. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 130 - PAKIET NR 22 poz. 6 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończyn  wykonaną z dwuwarstwowego 

laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 131 - PAKIET NR 22 poz. 8 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy w rozmiarze 10x50cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 132 - PAKIET NR 22 poz. 11 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w rozmiarze 30x33cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 133 -PAKIET NR 23 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z chłonnego i 
nieprzepuszczalnego laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m2,  z taśmą lepną na 

dłuższym boku i następujących rozmiarach ( w odpowiedniej kolejności): 
 75 x 45 cm 

 175 x 150 cm 

 240 x 150 cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 134 - PAKIET NR 34 poz. nr 1-2 

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie ręczniki 
celulozowe w rozmiarze min. 30 x 30 cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 135 - PROJEKT UMOWY § 9 ust. 1 

wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości 

do 1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.  

 
Pytanie 136 - PROJEKT UMOWY  

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej 
mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane 

brzmienie: 

Siła Wyższa 
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie 
mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, 
jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania 
siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań 
wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te 
konsekwencje złagodzić.  



3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 
jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 
wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie 
istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza 
się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów 
interwencyjnych.  
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się 
dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy 
ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w 
przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna 

z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających 
wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe 

wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy 

dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia 
siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu 

ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 137 - Pakiet 11 Poz.1, 2: 

Czy Zamawiający dopuści laminat poliestrowo-polipropylenowy 6 warstwowy plus warstwa łącząca? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 138 - Pakiet 11 Poz.1,2:  
Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania opakowań medycznych Zamawiający wymaga, 

aby symbol kierunku otwierania znajdował się zarówno od strony papieru jak i folii ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 139 - Pakiet 15 

Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga zaoferowania rękawiczek pudrowanych czy 

niepudrowanych? 
Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek pudrowanych. 

 
Pytanie 140 - Pakiet 22 poz. 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w miejsce serwety o wymiarze 260x225cm serwety w 

rozmiarze 240x180? Pozostałe parametry serwety zgodne z opisem. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 141 - Pakiet 22 poz. 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie osłony na kończynę o rozmiarze 37x120cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 142 - Pakiet 22 poz. 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie osłony na kończynę o rozmiarze 80x120cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 143 - Pakiet 22 poz. 7 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety o rozmiarze 300x240cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

 



Pytanie 144 - Pakiet 22 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody, który posiada z jednej strony taśmę do mocowania 

a z drugiej kartonik? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 145 - Pakiet 35 Poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych z serwetą operacyjną 

samoprzylepną w rozmiarze 180x240cm w miejsce serwety operacyjnej samoprzylepnej o rozmiarze 

150x240cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 146 - Pakiet 35 Poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana z foliową osłoną przewodów o rozmiarze 
13x244cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 147 - Pakiet 35 Poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z zestawem do odsysania o długości drenu 300cm? 

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 148 - Pakiet 35 Poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych DSB z ostrzem chirurgicznym z 
uchwytem nr 22 ? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 149 - Dotyczy Pakiet 3 Poz. 1 i 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w opakowaniu typu blister, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 150 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o 
rozmiarze 30cmx7cmx100m? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 151 - Dotyczy Pakiet 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1m wskazanych rozmiarów rękawów 
papierowo-foliowych? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 152 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, 
wyposażone w folię sześciowarstwową, nie licząc warstwy kleju, co nie wpływa na jakość opakowania 

z uwagi na porównywalną grubość folii biorąc pod uwagę opakowania dostępne na rynku? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 153 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-

foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 154- Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i 

wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 6 i 8 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że znak CE 
umieszcza się na  opakowaniu  handlowym  wyrobu oraz że zabronione jest umieszczanie na wyrobie 

medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby 
wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego 



jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na 
opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 155 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie 
do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 156 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-
220⁰ C?      

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 157 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi 
tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 158 - Dotyczy Pakiet 11 

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z 
normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę 

Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

  

Pytanie 159 - Dotyczy projektu umowy  
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 1 ust. 6 poprzez dodanie zdania trzeciego o treści:  

„Przed dokonaniem zakupu Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, udzielając 
dodatkowego 3-dniowego (w dni robocze) terminu na wykonanie umowy” 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 160 - Dotyczy projektu umowy  

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 2 lit. a)  poprzez nadanie mu brzmienia: 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:  

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz w razie wzrostu średniego kursu walut 
(euro, dolar) o więcej niż 6% „ ? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 161 - Dotyczy projektu umowy  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 9 ust. 5 i 6 o treści:   
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej 
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

6. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 

pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.” 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 162 - Dotyczy projektu umowy  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę  § 16 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: 

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego 
ugodowego załatwienia”.      
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ww. zapisu. 

 
 

 



Pytanie 163 - Pakiet 22 poz. 1, 2, 3, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii PE oraz 

warstwy chłonnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze łącznej 83 g/m2? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 164 - Pakiet 22 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych bez taśmy 

samoprzylepnej? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem iż taśma będzie dostarczona osobno w 
ramach zaoferowanego pakietu. 

 
Pytanie 165 - Pakiet 22 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókninowej taśmy samoprzylepnej o rozmiarze 9 x 
50 cm w osobnym opakowaniu dołączonym do zestawu serwet uniwersalnych? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 166 - Pakiet 22 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną do artroskopii o wymiarach 
225 cm x 320 cm, wyposażoną w warstwę chłonną i samouszczelniające się płaty z neoprenu z 

otworami 6cm  

i 7cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu, z uchwytami do mocowania 
przewodów i drenów, z uchwytem typu rzep do mocowania przewodów? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 167 - Pakiet 22 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 33 cm x 55 cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

  
Pytanie 168 - Pakiet 22, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w ilości 1 szt.? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 169 - Pakiet 22 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej - dolnej o wymiarach 225 cm x 280 

cm z wycięciem U o wymiarach 10 cm x 100 cm ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 170 - Pakiet 22 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety górnej (ekran anestezjologiczny) o 

wymiarach 225 cm x 270 cm z wycięciem U o wymiarach 45 cm x 65 cm (osłona podpórek kończyn 
górnych) oraz zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 171 - Pakiet 22 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony ortopedycznej na kończynę w rozmiarze 33 cm 
x 110 cm oraz 3 taśm samoprzylepnych, w tym dwóch foliowych (do zabezpieczenia osłony na 

kończynę) i jednej włókninowej? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 172 - Pakiet 22 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę o wymiarach 33 x 110 

cm, dodatkowo wyposażonej w dwie taśmy lepne o wym. 10 cm x 50 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 173 - Pakiet 22 poz. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę o wymiarach 75 x 120 

cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gram. 57,5 g/m2, pakowanej po 2 szt.? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie 174 - Pakiet 22 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonanego z 

folii PE oraz warstwy chłonnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 175 - Pakiet 22 poz. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników wykonanych ze wzmacnianej włókniny 

celulozowej o gramaturze 65 g/m2?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 176 - Pakiet nr 34 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aktualnie używanego przez szpital zestawu do 

operacji ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o 
gramaturze 57,5 g/m2 o następującym składzie: 

1 serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona  o wymiarach 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi 

osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z 
sitkiem i zaworem 

1 serweta pod pośladki (folia PE) 50 cm x 50 cm z taśmą lepną 

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
2 ręczniki celulozowe 30 cm x 40 cm 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 177 - Pakiet nr 34 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aktualnie używanego przez szpital zestawu do cięcia 

cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 

57,5 g/m2 o następującym składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm z otworem 27 cm x 33 cm  w okolicach jamy 

brzusznej, z oknem 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z 

lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórek kończyn górnych 
1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 

4 ręczniki 30 cm x 40 cm 
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm (pakowana osobno) 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 178 - Pakiet 35 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tupfery z elementem kontrastującym  
w promieniach RTG wykonane z gazy o wykroju w rozmiarze 14x15cm? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju  
w rozmiarze 29 x 35 cm? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo w kształcie 

worka, wykonaną z folii polietylenowej posiadającą obszar wzmocniony wykonany z włókniny 
polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, wielkość wzmocnienia 75 

cm x 90 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 179 - Pakiet 35 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo w kształcie 

worka, wykonaną z folii polietylenowej posiadającą obszar wzmocniony wykonany z włókniny 
polipropylenowej? Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, wielkość wzmocnienia 75 

cm x 90 cm. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tupfery z elementem kontrastującym  

w promieniach RTG wykonane z gazy o wykroju w rozmiarze 14 x 15 cm? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju  
w rozmiarze 29 x 35 cm? 



Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną wykonaną z gazy 20-nitkowej, 4-warstwową w 
rozmiarze 50 x 60 cm (rozmiar po procesie prania wstępnego zwiększającego chłonność serwety)? 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety z wycięciem U wykonanej z włókniny 2-warstwowej 

posiadającej dodatkową, trzecia warstwę w postaci łaty chłonnej wokół pola operacyjnego? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 180 - Pakiet 35 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę do artroskopii kolana 225 cm 

x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana 
torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi 

uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep? 
Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający osłonę na kończynę w rozmiarze 33 x 55 cm? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy samoprzylepnej włókninowej w rozmiarze 9 x 50 cm – 
1 sztuka i taśmy samoprzylepnej foliowej 10 x 50 cm 1 sztuka? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo w kształcie 

worka, wykonaną z folii polietylenowej posiadającą obszar wzmocniony wykonany z włókniny 
polipropylenowej? Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, wielkość wzmocnienia 75 

cm x 90 cm. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju w 

rozmiarze 29 x 35 cm? 

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona o pojemności 200 ml? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 181 - Pakiet 35 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo w kształcie 
worka, wykonaną z folii polietylenowej posiadającą obszar wzmocniony wykonany z włókniny 

polipropylenowej? Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, wielkość wzmocnienia 75 

cm x 90 cm. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tupfery z elementem kontrastującym 

w promieniach RTG wykonane z gazy o wykroju w rozmiarze 14 x 15 cm? 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju w 

rozmiarze 29 x 35 cm? 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną wykonaną z gazy 20-nitkowej, 4-warstwową w 
rozmiarze 50 x 60 cm (rozmiar po procesie prania wstępnego zwiększającego chłonność serwety)? 

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy do jamy otrzewnej  CH 27, długość 50 cm, 5 otworów 
bocznych? 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer 25Ch i długością drenu 200 cm? 

Czy Zamawiający dopuści kubek na NaCl z uchwytem o pojemności 1200 ml? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 182 - Pakiet 35 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego serwetę na stolik Mayo w kształcie 
worka, wykonaną z folii polietylenowej posiadającą obszar wzmocniony wykonany z włókniny 

polipropylenowej? Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2, wielkość wzmocnienia 75 

cm x 90 cm. 
Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane z laminatu 2 -warstwowego o gramaturze 

57,5 g/m2? 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju w 

rozmiarze 29 x 35 cm? 

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną wykonaną z gazy 20-nitkowej, 4-warstwową w 
rozmiarze 50 x 60 cm (rozmiar po procesie prania wstępnego zwiększającego chłonność serwety)? 

Czy Zamawiający dopuści kubek na NaCl z uchwytem o pojemności 1200ml? 
Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona o pojemności 200ml? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 

 
 



Pytanie 183 - Pakiet 35 poz. 2-4 
Ze względu na długość okresu procesu sterylizacji zestawów wieloelementowych prosimy o wyrażenie 

zgody na złożenie na wezwanie próbek niesterylnych umożliwiających weryfikację zgodności składu 

zestawów zabiegowych z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 184 - Pakiet nr 16 poz. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 185 - Pakiet nr 16 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczenia na mankiecie prawa lub lewa i rozmiaru 

oraz dopuszczenie oznaczenia rękawicy prawa (R) lub lewa (L) i rozmiaru na opakowaniu 

wewnętrznym (kopercie wewnętrznej).  
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 186 -Pakiet 1 poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 187 -Pakiet 1 poz. 6-7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe zapisy 
zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 188 -Pakiet 1 poz. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku z wbudowaną igłą w 
rozmiarze 27G, średnica igły 0,4mm x ½ cala. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 189 - Pakiet 1 poz. 17: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G, średnica 0,7mm x 1 ¼ cala. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 190 - Pakiet 1 poz. 19: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 23G, średnica 0,6mm x 1 ¼ cala. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 191 - Pakiet 1 poz. 21: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków o średnicy 1,2mm, z otworem 
centralnym w 3 długościach do wyboru przez Zamawiającego: 25mm, 40mm, 50mm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 40 mm. 
 

Pytanie 192 - Pakiet 1 poz. 23 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do penów w rozmiarze 29G o długości ½’’. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 193 - Pakiet 1 poz. 24 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania krwi o długości 6 cm, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 194 - Pakiet 1 poz. 25 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji o długości 4,5 cm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 



Pytanie 195 - Pakiet 1 poz. 27 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp o długości 1,5 m, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 196 - Pakiet 1 poz. 28 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp o długości 1,5 m, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 197 - Pakiet 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i 

pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika 
zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym 

bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej 

rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie 
aerozolu roztworu leku. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój 

poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp 
zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27 ml. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 198 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd 
posiadał filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i 

podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 199 - Pakiet 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywani i 

pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika 
zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym 

bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej 

rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie 
aerozolu roztworu leku. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój 

poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp 
zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. 

Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 200 - Pakiet 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr 

wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu 
przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 201- Pakiet 2 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego urządzenia do rozpuszczania i pobierania leku z 
fiolki, tworzące zamknięty system. Umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie 

roztworu z fiolki 20 mm do strzykawki, z rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. 
System automatycznie wyrównuje ciśnienie w trakcie podawania/pobierania. Możliwość użycia min. 

500 razy w czasie 7 dni. 

Przyrząd powinien posiadać minimalną przestrzeń martwą do 0,15 ml. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 202 - Pakiet 2 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na 

wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta, nie 
zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, niebieska, wykonana z wytrzymałego na 

odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock 



płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem 
dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 

podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. 

przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, 
współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do 

kroplówek, przedłużaczami. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 203 -Pakiet 2 poz. 5: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu 

naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i 
alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o 

objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór 
bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock,o przepływie min. 165 ml/min. możliwość 

podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość 
całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, 

jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna 

materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 
- max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, 

pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, 
alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie 

zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na 

sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, 
pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 

12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer 
bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 204 - Pakiet 2 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej 

konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 205 - Pakiet 3 poz. 1 i 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych papier-folia. Reszta zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
Pytanie 206 - Pakiet 3 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź 
koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka, pakowane pojedynczo (każda sztuka 

osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający 
niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 207 - Pakiet 3 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków innej firmy niż kaniule w pkt. 1 i 3 Pakietu 3 w 
celu uzyskania lepszej oferty cenowej. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 208 - Pakiet 3 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby na opakowaniu koreczka poza znakiem CE i 
datą ważności znajdowały się także takie informacje jak pełna nazwa wytwórcy, nr katalogowy, data 

produkcji. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
 
 

 



Pytanie 209 - Pakiet 5 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnika Foley, pediatrycznego, dwudrożnego, 100% silikon, 

6CH, długość cewnika 30 cm, z balonem 1,5ml, zakończenie otwarte z dwoma otworami, z plastikową 

szczelną zastawką do napełniania balonu. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 210 - Pakiet 5 poz. 2-10 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową 

zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed 
przypadkowym opróżnieniem balonu? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 211 - Pakiet 5 poz. 2-10 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku 

Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, 

średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 212 - Pakiet 5 poz. 2-10 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie 

jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do 
otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie 213 - Pakiet 5 poz. 5-8 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewników 14-20CH z balonem 30-50 ml czy 

5-10 ml. Odp.: Zamawiającego oczekuje cewników z balonem  5-10 ml. 

 
Pytanie 214 - Pakiet 5 poz. 24-26 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zgłębnik żołądkowy ma mieć długość 80, 100 czy 125 
cm? Odp.: Zamawiającego dopuszcza zgłębnik o długości w zakresie 80-100 cm. 

 

Pytanie 215 - Pakiet 5 poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z zatyczką pakowaną osobno, pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ. Odp.: Zamawiającego wyraża zgodę. 

 
Pytanie 216 - Pakiet 5 poz. 11 
Czy Zamawiający oczekuje sterylnego cewnika foley i sterylnej zatyczki? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 217 - Pakiet 5 poz. 11 

Czy Zamawiający oczekuje cewnik z możliwością zastosowania do 90 dni? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 218 - Pakiet 5 poz. 11 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewnika do karmienia skalowanego co 1 cm, 

wykonanego z materiału niezawierającego ftalanów, z możliwością stosowania do 4 tygodni, 
potwierdzoną na oryginalnym opakowaniu przez producenta. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie 219 - Pakiet 6 poz. 1-8 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i 
numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

 
 

 



Pytanie 220- Pakiet 6 poz. 1-8 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania 

górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie 

drenu do odsysania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie 221- Pakiet 6 poz. 1-8 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy 
wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne 

upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział 

podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie 222- Pakiet 17 poz. 16 

Prosimy zamawiające o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i 
mankiet wykonane z silikonu z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością 

wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do 
napełniania mankietu. Co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne 

oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz BPA z oznaczeniami na 

opakowaniu jednostkowym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znacznik 
głębokości położenia maski. Rozmiary maski od 1-5. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 223 - Pakiet 6 poz. 9 
Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 

5 mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 224 - Pakiet 6 poz. 13 
W związku z tym, że opis wskazuje konkretnego wykonawcę i ogranicza możliwość złożenia oferty 

innym oferentom i wskazany produkt odbiega tematyczne od pozostałych produktów w tym pakiecie a 
raczej pochodzi z pakietu 21 gdzie Zamawiający zawarł drenaże. Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji 

do osobnego pakietu lub przeniesienie do pakietu 21. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 225 - Pakiet 17 poz.1: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termo wrażliwego PCV w 

rozmiarach 5,0-9,0 (co pół rozmiaru)bez DEHP, bez lateksu z mankietem wysoko objętościowym 
niskociśnieniowym o kształcie walca, z znacznikiem głębokości intubacji z oznaczeniem rozmiaru na 

korpusie, na łączniku ISO 15mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od 

rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku rurki i wyprofilowana w kształcie 
bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, łącznik ISO 15mm kodowany kolorem dla 

optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, 
skalowana co 1 cm, sterylna. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 226 - Pakiet 17 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej w rozmiarach 2-3,5 (co pół rozmiaru) 
wykonanej z termo wrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu bez mankietu, z znacznikiem głębokości 

intubacji z oznaczeniem rozmiaru na korpusie, na łączniku ISO 15mm oraz na baloniku kontrolnym z 
podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku rurki i 

wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, łącznik ISO 15mm 

kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN 
ISO 8836:2014-12, skalowana co 1 cm, sterylna. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
 
 



Pytanie 227 - Pakiet 17 poz.7: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej w rozmiarze 7-9 (co pół 

rozmiaru) wykonanej z medycznego PCV, wstępnie ukształtowana, bez DEHP, bez lateksu z 

mankietem wysoko objętościowym - niskociśnieniowym o kształcie walca, z znacznikiem głębokości 
intubacji z oznaczeniem rozmiaru na korpusie, na łączniku ISO 15mm oraz na baloniku kontrolnym z 

podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku rurki i 
wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, łącznik ISO 15mm 

kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN 

ISO 8836:2014-12, skalowana co 1 cm, sterylna. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie 228 - Pakiet nr 17 poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiając oczekuje rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym z 
medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz 

dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem 

kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, 
sterylne opakowanie papierowo-foliowe zapewniające pamięć kształtu rurki przez cały okres jej 

przechowywania oraz w czasie transportu, rozmiary zgodnie z SIWZ? Jak obecnie stosowana w 
Państwa placówce.  

Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 229 - Pakiet nr 19 poz. 19, 20  

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ramp wielodrożnych zapewniających 
skuteczne ich stosowanie nawet z lekami agresywnymi, chemioterapeutykami, lipidami, a tym samym 

wykonanych z tworzywa odpornego na działanie w/w substancji, tj. z poliamidu? Jak obecnie 
stosowana w Państwa placówce.  

Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 230 – Pakiet nr 19, 20  
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ramp wielodrożnych wyposażonych 

w bezpieczne złącze, do podłączenia linii, uniemożliwiające samoczynne rozłączenie układu a tym 
samym zapewniające jego szczelność przez cały okres prowadzonej terapii? Jak obecnie stosowana w 

Państwa placówce  
Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 231 – Pakiet nr 21 poz. 10  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dreny Kehra z czystego silikonu, linia widoczna w rtg, 
znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, 

podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-24Ch co 3Ch (9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch, 
21Ch, 24Ch) Odp.: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 232 – Pakiet nr 21 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści wymienny worek do dróg żółciowych o pojemności 350ml, sterylny? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 233 – Pakiet nr 32 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okularki do fototerapii wykonane z miękkiego 
hipoalergicznego materiału, nie zawierającego lateksu, dostępne w trzech rozmiarach. Do użytku przez 

jednego pacjenta. Posiadają możliwość regulacji obwodu, szczelnie przylegają do twarzy dziecka.  
Specjalnie zaprojektowana tylna część okularków dostosowuje się do kształtu głowy noworodka, a 

miękkie paski z rzepami Velcro zapobiegają przesuwaniu się okularków. Kształt okularków redukuje 

ciśnienie wywierane na gałkę oczną, a dziecko podczas fototerapii może mieć otwarte oczy. Chronią 
przed światłem w zakresie 210nm - 780nm.  

Dostępne w trzech rozmiarach:  
• Preemie – obwód głowy poniżej 28 cm  

• Small – obwód głowy od 28-34 cm,  

• Medium – obwód głowy powyżej 34 cm. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ.  



Pytanie 234 – Pakiet nr 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2/2,5ml ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 235 – Pakiet nr 1 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jed. użytku z dodatkowym  uszczelnieniem TBC 1ml z odłączaną 
igłą 0,45 x 12mm lub 0,45x13mm? 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 236 – Pakiet nr 1 poz. 1-5, 8-9,11-23 
Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a 100 szt.? Umożliwi to złożenie korzystniejszej 

cenowo oferty? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Do wiadomości: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 

2. a/a. 
 

 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie 

      Dariusz Kaczmarek 
 


