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Wyjaśnienie 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu 
nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 551905-N-2019 z dnia 2019-05-24 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 2018 r. poz.1986) wyjaśniamy, co następuje:  
 

Pytanie Nr 1 - Pakiet nr 9 poz. 8  
Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy też dopuszcza zamiennik? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie Nr 2 - 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. 

Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. 

Elektroda do badań holterowskich, podłoże piankowe ze złączem zatrzaskowym z nacięciem na 
kabelek, żel ciekły, wymiary 35x55mm, to nic innego jak elektroda Skintact 24:00F, producenta 

Leonard Lang dostawcy Varia.  
Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając 

uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia 

pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie Nr 3 - Pakiet nr 9 poz. 16  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 50x35mm, przy 
pozostałych parametrach bez zmian.  

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie Nr 4 - 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? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie Nr 5 - Dotyczy SIWZ XIV kryteria oceny ofert 

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

Odp.: Maksymalny czas to 365 dni. 
 

Pytanie Nr 6 - 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 

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


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. 

 
Pytanie Nr 7 - Pakiet nr 11 poz. 18  

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 11,  pozycji nr 18  i utworzenie z tej pozycji 

oddzielnego zadania. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 8 - Pakiet nr 15 

Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznie różniących się grubościach na palcu min.0,09mm, 
dłoni min. 0,06mm oraz mankiecie min. 0,05mm pozostałe warunki bez zmian?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych produktów równoważnych: 

1. Sterylny zestaw serwet uniwersalnych równoważnych, wykonany dwuwarstwowego 
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/m2 z minimalnymi różnicami w 

cm: 
c/ serweta dolna 180x180 cm z taśmą lepną  - szt. 1,       

d/ pokrowiec na stolik Mayo 78x145 cm – szt. 1,              

2. Sterylny zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U, wykonany z dwuwarstwowego 
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2 z minimalnymi różnicami w 

cm: 
b/ serweta dolna o wymiarach 230 X 260 cm z wycięciem w kształcie litery U 20x100 cm 

otoczonym taśmą samoprzylepną i padem chłonnym – szt 1                                                        

d/ pokrowiec na stolik Mayo 78x145 cm – szt. 1              
e/ ręczniki celulozowe 30,5x34 cm – szt. 4 

3. Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, wykonany trzywarstwowego 

chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 75 g/m2 z minimalnymi różnicami w 
cm: 

a/ serweta główna trzywarstwowa w strefie dedykowanej dla Pacjenta o wymiarach 230 x 
320 cm, z torebką na płyny (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 

elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania – szt. 1                           
b/ osłona na kończynę 22 x 75 cm – szt. 1                     

d/ pokrowiec na stolik Mayo 78 x 145 cm – szt. 1                                                                                 

4. Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2 z minimalnymi różnicami w cm: 

a/ serweta główna o wymiarach 230 x 260 cm, z wycięciem w kształcie litery U, 20 x 85 cm 

otoczonym taśmą samoprzylepną i padem chłonnym – szt. 1,                        
b/ serweta 150 x 300 cm z taśmą lepną – szt. 1,        

c/ pokrowiec na stolik Mayo 78 x 145 cm – szt. 1,            
d/ osłona na kończynę 36 x 120 cm – szt. 1,        

e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm -szt. 2,                                                                               
f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm – szt. 1                    

5. Sterylna osłona na kończynę, 32 x 120cm wykonana kratonu z wewnętrzną warstwą gazy 
dzianej PES 

6. Sterylna osłona na kończynę, 75 x 120 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) 
o gramaturze 60g/m2. pakowana po dwie sztuki. 

7. Sterylna serweta na kończynę wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze  min. 60g/m2 o  wymiarach 230 X 300 cm 
wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 7 cm 

9. Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany  teleskopowo z taśmami do mocowania, 

rozmiar 15x240cm. 

10 Pokrowiec na stolik Mayo 78 x 145 cm 



 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opiasanych produktów równoważnych: 

1 

Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2  
1) 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 

2) 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm 

3) 1 rzep 2,5 x 30 cm 
4) 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i 

torebką na płyny  
5) 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni),  z otworem 24 x 

21cm ze zintegrowanymi nogawicami 
6) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

2 

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany  z dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60g/m2  
Minimalny skład i wymiary: 

1) 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm 

2) 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
3) 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 

4) 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm 
5) 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na 

płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów  
6) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 34 

Czy Zamawiający, mając na uwadze różnorodność asortymentową zebraną w pakiecie nr 34 wydzieli z 
niego pozycję nr 3 - okularki do fototerapii stosowane w leczeniu noworodków? Wydzielenie tego 

produktu w oddzielny pakiet umożliwi oferowanie przedmiotowego produktu większej liczbie 
oferentów. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  
Zamawiający modyfikuje załącznika nr 2, tj. „Formularz cenowy”, tym samym tworząc 

dodatkowy Pakiet 34 A. 

Zmodyfikowana wersja załącznika nr 2 w zakresie Pakietu nr 34 oraz Pakietu nr 34 A 
stanowi załącznik do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się 

zmodyfikowanymi wersjami ww. załączników. 
 

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 34 pkt. 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SIWZ, tj.: 
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego 

pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do 
skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki  zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w 

łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania 
używanych akcesoriów medycznych. 

Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas 

zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.  
Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:  

Rozmiar 0:   90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki),  
Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki)  

Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki - typowa) 

Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 



Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 28 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 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?  
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 33 poz. 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 poz.4 wymaga aby wkłady workowe  pojemności 1000 ml  

były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1000 ml           

w kształcie owalnym z poz. 3 jakie aktualnie Zamawiający posiada? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 33 poz. 10 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 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 nr 16 – dotyczy zapisów SIWZ 

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.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 17  
Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie 

korespondencyjnym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana  pocztą 

kurierską. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 18  - Pakiet nr 30 

Prosimy o dopuszczenie drenu spiralnego bez zastawki o długości 150 cm. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 19  - Pakiet nr 25 

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 nr 20  - Pakiet nr 36 poz. 1-2 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 21  - wzór 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 nr 22  - Pakiet nr 34 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 3 ,oraz w przypadku wydzielenia o 

dopuszczenie opasek 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 34 A. 
Zmodyfikowana wersja załącznika nr 2 w zakresie Pakietu nr 34 oraz Pakietu nr 34 A 

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

 
Pytanie nr 23  - Pakiet 12 poz. 1-2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do 

sterylizacji posiadających laminat foliowy 7 warstwowy (w tym warstwa kleju)? Reszta parametrów 

zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 24 - Pakiet 12 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 nr 25 - Pakiet 17 poz. 1-5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek o 

AQL ≤1,5? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 26 - Pakiet 24 poz. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną 
na kończynę 37x120cm – 1 szt., całość owinięta w serwetę 150x190 cm? Reszta parametrów zgodna z 

SIWZ. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 27 - Pakiet 24 poz. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na 

kończynę w rozmiarze 37x120 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 28 - Pakiet 24 poz. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony 

na kończynę w rozmiarze 80 x 120 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 



Pytanie nr 29 - Pakiet 24 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 240 x 300 cm? Reszta 

parametrów zgodna z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 30 - Pakiet 24 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści foliowy pokrowiec na przewody wyposażony w ułatwiający zakładanie 

osłony kartonik z wycięciem na przewód na jednym końcu  oraz w taśmę lepną na drugim końcu?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 31 - Pakiet 27 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu o składzie:  

a) serweta 75x75cm - 1 szt.,                                                                       
b) serweta 90x60cm - 1 szt.,                                                                  

c) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt.,                                     

d) serweta kompresowa 40x35cm – 2 szt.,   
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.      

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 32 - Pakiet 31 poz. 1.3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety rozm. 45x45 cm zamiast serwety 50 x 50 
cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 33 - Pakiet 37 poz. 1, 2 i 4 
Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli tupfery kula 15 x 15 cm (zamiast 5 x 15 

cm)? 

Odp.: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki pisarskiej, winno być: tupfery kula 15 
x 15 cm. 

 
Pytanie nr 34 - Pakiet 37 poz. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 

serwetą operacyjną samoprzylepną o rozmiarze 180x240 cm (zamiast 150x240cm)? Reszta 

parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 35 - Pakiet 37 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z foliową osłoną przewodów o rozmiarze 

13x244 cm (zamiast 13x250cm)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 36 - Pakiet 37 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ostrzem chirurgicznym z uchwytem nr 22? 
Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 37 - Dot. umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie 
więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary 

umownej z § 9 ust. 1 wzoru umowy? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 
 

Pytanie nr 38 - Dot. umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 zapisu o następującym lub podobnym brzmieniu: „w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, 

natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”? 



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Umowa z wybranym wykonawcą 
zostanie zmodyfikowana o ww. zapis. 

 

Pytanie nr 39 - Pakiet 24 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 nr 40 - Pakiet 24 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych bez taśmy 

samoprzylepnej? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 41 - Pakiet 24 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 nr 42 - Pakiet 24 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 nr 43 - Pakiet 24 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 33 cm x 55 cm? 

 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 44 - Pakiet 24, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w ilości 1 szt.? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 45 - Pakiet 24 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 nr 46 - Pakiet 24 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 nr 47 - Pakiet 24 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 nr 48 - Pakiet 24 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 nr 49 - Pakiet 24 poz. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania 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 nr 50 - Pakiet 24 poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania 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 nr 51 - Pakiet 31 poz. 1- serweta 50 x 50 cm 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 

g/m2? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 52 - Pakiet nr 36 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 nr 53 - Pakiet nr 36 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 wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 54 - Pakiet 37 poz. 1 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 55 - Pakiet 37 poz. 1 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 
 

 

 
 



Pytanie nr 56 - Pakiet 37 poz. 1 
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 nr 57 - Pakiet 37 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. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 58 - Pakiet 37 poz. 2 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 59 - Pakiet 37 poz. 2 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 60 - Pakiet 37 poz. 2 
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)? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 61 - Pakiet 37 poz. 2 
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 dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 62 - Pakiet 37 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? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 63 - Pakiet 37 poz. 3Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający osłonę na kończynę 
w rozmiarze 33 x 55 cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 64 - Pakiet 37 poz. 3 

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? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 65 - Pakiet 37 poz. 3 

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 nr 66 - Pakiet 37 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju w 

rozmiarze 29 x 35 cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 67 - Pakiet 37 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona o pojemności 200 ml? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 68 - Pakiet 37 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. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 69 - Pakiet 37 poz. 4 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 70 - Pakiet 37 poz. 4 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 71 - Pakiet 37 poz. 4 

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)? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 72 - Pakiet 37 poz. 4 

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

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 73 - Pakiet 37 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer 25Ch i długością drenu 200 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 74 - Pakiet 37 poz. 4 

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

 

Pytanie nr 75 - Pakiet 37 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. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 76 - Pakiet 37 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane z laminatu 2 - warstwowego o gramaturze 

57,5 g/m2? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
 



 
Pytanie nr 77 - Pakiet 37 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego tufpery wykonane z gazy o wykroju w 

rozmiarze 29 x 35 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 78 - Pakiet 37 poz. 5 

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)? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 79 - Pakiet 37 poz. 5 

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

 

Pytanie nr 80 - Pakiet 37 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona o pojemności 200ml? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 81 - Pakiet 37 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 nr 82 - Pakiet 18 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z AQL 0,65? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 83 - Pakiet 1, poz. 5,8,22,23 
Czy zamawiający wydzieli poz. 5,8,22,23 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.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 84 - Pakiet 1, poz. 5 

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne 

(sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i 
poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne 

znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka 
do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock 

bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 85 - Pakiet 1, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę o długości całkowitej  min. 150 mm, z wysuniętym tłokiem min. 

253 mm? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 86 - Pakiet 1, poz. 5 
Czy zamawiający dopuścistrzykawkę z jednostronną, czytelną, kontrastującą skalą? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 87 - Pakiet 1, poz. 22 
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? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 88 - Pakiet 1, poz. 22 
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 z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 89 - Pakiet 1, poz. 22 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na 

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

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 90 - Pakiet 1, poz. 22 
Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz 

PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 91 - Pakiet 1, poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra 

igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, 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? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 92 - Pakiet 1, poz. 23 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 

przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 93 - Pakiet 1, poz. 23 
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 z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 94 - Pakiet 1, poz. 23 

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z 
informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 

ftalanów?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 95 - Pakiet 1, poz. 23 
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 z zapisami SIWZ. 
 



Pytanie nr 96 - Pakiet 3, poz. 2 
Czy zamawiający wydzieli poz.2 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.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 97 - Pakiet 3, 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 nr 98 - Pakiet 3, 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 z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 99 - Pakiet 4, poz. 2 
Czy zamawiający wydzieli poz.2 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.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 100 - 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 nr 101 - 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 z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 102 - Pakiet 4, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 
szczelność i kompatybilność ze standardowym portem ? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy 

koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki, które 

muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 103 - Pakiet 4, poz. 2 

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 

szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, 
zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 104 - Pakiet 6, poz. 14 
Czy zamawiający wydzieli poz.14 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.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 105 - 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 nr 106 - Pakiet 8, poz. 3-4 

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 nr 107 - 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?  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 108 - Pakiet 8, poz. 20 

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 nr 109 - Pakiet 8, poz. 19 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 110 - Pakiet 8, poz. 1,3-5,18,20 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,3-5,18,20 z pakietu 8. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 

pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 111- Pakiet 8, poz. 6-10 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-10 z pakietu 8 i utworzy pakiet na pojemniki medyczne. 
Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 

liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający 
otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 112 - Pakiet 10, poz.1 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 113 - Pakiet 10, poz.2-3 

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 nr 114 - Pakiet 10, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o 

gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 

cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 115 - Pakiet 10, poz. 3 

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 

wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z 
warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 

cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, 
rozmiar uniwersalny? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 116 - Pakiet 10, poz. 4 

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 117 - Pakiet 10, poz. 4 

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu 
na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony 

mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 118 - Pakiet 10, poz. 4 

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 

bawełnianym ściągaczem? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 119 - Pakiet 11, poz. 1-2,7,8-10,11 

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 nr 120 - Pakiet 11, 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 nr 121 - Pakiet 11, 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 nr 122 - Pakiet 11, poz. 18 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 123 - Pakiet 21, poz. 29-30,32-33 

Czy zamawiający wydzieli poz. 29-30,32-33 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.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
 



Pytanie nr 124 - Pakiet 21, poz. 29 
Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocnione wzdłużnie, antyzałamaniowe? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 125 - Pakiet 22, poz. 1-9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie 
ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując 

na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu 

zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 126 - Pakiet 22, poz. 1-9 

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z 
wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z 

identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, 

blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta 
oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą 

produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 127 - Pakiet 22, poz. 1-9 
Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 

szt) – opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym 
przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w 

formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie 
jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu 

(kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 128 - Pakiet 22, poz. 1-9 
Prosimy o dopuszczenie ostrzy bez kolorystycznego kodowania rozmiaru, rozmiar widoczny 

bezpośrednio na ostrzu, opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym w postaci cyfry. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 129 - Pakiet 22, poz. 1-9 
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 nr 130 - Pakiet 32, poz. 4 
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 nr 131 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 

odpowiednim dokumentem? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 132 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 133 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 

lepszej wchłanialności? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 



Pytanie nr 134 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 135 - Pakiet 32, poz. 1 

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 136 - Pakiet 32, poz. 1 

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 137 - Pakiet 32, poz. 1 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 138 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 

szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 139 - Pakiet 32, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 140 - Pakiet 1 poz.9-18 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-18 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 nr 141 - Pakiet 1 poz.9-18 
Czy Zamawiający dopuści igły w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 142 - Pakiet 1 poz.22-23 

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22-23 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 nr 143 - Pakiet 1 poz.23 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, w całości wolny od ftalanów 

oraz lateksu, z komorą kroplową o długości 60mm wykonaną z medycznego PCV, pakowany w 
opakowania typu blister-folia? Wymóg samej komory wolnej od PCV nie ma żadnego zastosowania 

praktycznego. Dlaczego komora ma pozostać wolna od PCV skoro dren, może już owe PCV zawierać?  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 144 - Pakiet 5 poz.11 
Czy Zamawiający wymaga, aby zatyczka w opakowaniu jednostkowym znajdowała się w jednym 

sterylnym opakowaniu razem z cewnikiem? 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 145 - Pakiet 6 poz.1-8 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma 

naprzemianległymi otworami bocznymi i otworem centralnym? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 



 
Pytanie nr 146 - Pakiet 6 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH8, sterylny 400mm? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 147 - Pakiet 6 poz.15 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu 300cm? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 148 - Pakiet 6 poz.15 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu 500cm? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 149 - Pakiet 8 poz.17 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 30ml? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 150 - Pakiet 8 poz.18 
Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1000ml? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 151 - 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.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 152 - Pakiet 9 poz.9 

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618B 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 153 - Pakiet 9 poz.15 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę EKG w rozmiarze 41x55mm lub 36x51mm bez 
nacięcia spełniająca pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 154 - Pakiet 9 poz.16 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę w rozmiarze 45x31mm lub 51x36mm, spełniającą 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 155 - Pakiet 11 poz.1-2 

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

 
Pytanie nr 156 - Pakiet 11 poz.6 

Czy Zamawiający dopuści op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 157 - Pakiet 11 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

 

 
 



Pytanie nr 158 - Pakiet 23 poz.4 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4 z zadania 23 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 nr 159 - Pakiet 23 poz.6 

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 27?  

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 160 - Pakiet 23 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 27?  

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 161 - Pakiet 23 poz.8 

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze CH 33? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 162 - Pakiet 23 poz.10-17 

Czy Zamawiający dopuści dreny Kera wykonane z silikonu o długości 45cmx18cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 163 - Pakiet 23 poz.18-22 
Czy Zamawiający dopuści dreny zwinięte w opakowaniu? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 164 - Pakiet 34 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści okularki o minimalne szerokości opaski uciskowej 5cm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 165 - Pakiet 34 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści okularki z obwodem główki  w zakresie 31-37,5cm (M), oraz 33-39,5cm (L)? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 166 - Pakiet 16 poz.1, 2 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 167 - Pakiet 18 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne z rolowanym równomiernie wzmocnionym 

mankietem (bez poprzecznych i podłużnych wzmocnień)? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 168 - Pakiet 18 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe o zawartości protein max 

33µg/g? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 169 - Pakiet 18 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe o zawartości protein poniżej 

79µg/g, grubość ścianki na palcach: 0,16+/-0,02mm, na dłoni: 0,14+/-0,02mm, oznaczenie 
prawa/lewa na opakowaniu wewnętrznym, oznaczenie rozmiaru na rękawicy? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

 
 



Pytanie nr 170 - Pakiet 15 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, teksturowana powierzchnia na min 

końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony 

pogrubionym brzegiem lub rolowany zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240 mm, grubość 
na palcu min 0,12mm+/-0,02mm, na dłoni min. 0,07mm+/-0,02, na mankiecie min 0,06mm+/-0,02. 

Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z 
normami PN EN 420, PN EN 455,  ASTM 1671 , ASTM 6978. Rękawice odporne na przenikanie na co 

najmniej 2 substancji chemicznych zgodnie z normą PN EN 374-3 w tym: 40% wodorotlenek sodu 

poziom 6, heptan poziom 5 oraz posiadają odporność na minimum 14 leków cytostatycznych zgodnie z 
normą ASTM F739 lub ASTM 6978. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości 

tiuramów. Rozmiar S, M, L, XL pakowane w kartonik po 100 sztuk. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 171 - Pakiet nr 10, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda 

umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku 
wyceny za 1szt. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 172 - Pakiet nr 10, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda 
umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku 

wyceny za 1szt. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 173 - Pakiet nr 10, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z gładkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 

18g/m2 o średnicy około 53cm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 174 - Pakiet nr 10, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 

o średnicy około 47cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 175 - Pakiet nr 10, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne w formie furażerki wykonane z perforowanej włókniny 

wiskozowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 176 - Pakiet nr 25, pozycja 1, pakiet 31 pozycja 1 

Prosimy o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40g/m2, spełniających wysokie 
wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.  

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej 

mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej 
skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność 

na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, 
zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na 

zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 

g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii 
polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.  
Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby 

stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, 
gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym 

poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 



 
Pytanie nr 177 - Pakiet nr 25, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety z taśmą lepną na dłuższym brzegu, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 178 - Pakiet nr 25, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety 70x50cm w miejsce serwet 75x45cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 179 - Pakiet nr 25, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety 175x150cm w miejsce serwet 180x150cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 180 - Pakiet nr 25, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety 240x150cm w miejsce serwet 240x180cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 181 - Pakiet nr 26, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W opisie przedmiotu zamówienia podają Państwo min. 
33g/m2 i min. 35g/m2? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 182 - Pakiet nr 26, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarze uniwersalnym? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 183 - Pakiet nr 26, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści spodnie długie  z trokami w pasie w rozmiarach do wyboru Zamawiającego 
(S, M, L, XL, XXL), spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 184 - Pakiet nr 26, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 185 - Pakiet nr 26, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści majtki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 
przedstawione na zdjęciu? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 186 - Pakiet nr 31, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety z przylepcem? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 187- Pakiet nr 31, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety 90x120cm w miejsce serwet 90-100 x 130-150cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 188 - Pakiet nr 31, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści serwety 45x45cm w miejsce serwet 50x50cm? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 189 - Pakiet nr 31, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści serwety 45x60cm w miejsce serwet 50x50cm? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 



 
Pytanie nr 190 - Pakiet nr 32, pozycja 3-4 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda 

zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 191 - Pakiet 1 poz.1 

Proszę o możliwość przeliczenia strzykawek na opakowania po 80szt. w formularzu asortymentowo-

cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 192 - Pakiet 1 poz. 2-4 

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia strzykawek na opakowania po 100szt w formularzu 
asortymentowo-cenowym? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 193 - Pakiet 1, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 2/3ml? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 194 - Pakiet 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 2/2,5ml? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 195 - Pakiet 1 poz. 5 

Proszę o odstąpienie od wymogu długości całkowitej strzykawki, która powinna wynosić 161mm i 
dopuszczenie strzykawki o długości całkowitej 150mm. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 196 - Pakiet 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą w rozmiarze 0,45x13mm? Pozostałe parametry zgodnie  

z SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 197 - Pakiet 1 poz.21 
Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,33x12mm? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 198 - Pakiet 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadającą filtr hydrofobowy pełniący rolę zastawki antyzwrotnej 
z 4 paskami RTG ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 199 - Pakiet 3 poz. 1 

Proszę o odstąpienie od wymogu badań na biokompatybilność poliuretanu.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 200 - Pakiet 3 poz. 3 

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 201 - 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 nr 202 - pakiet 19 poz. 1 ,2  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka intubacyjna była wykonana z silikonu? Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 2, tj. „Formularz cenowy” w tym 
zakresie, nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 203 - pakiet 19 poz. 6  

Czy Zamawiający dopuści z 1 łącznikiem? Pozostałe parametry bez zmian  

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 2, tj. „Formularz cenowy” w tym 
zakresie, nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 204 - pakiet 19 poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści tylko w rozmiarze 2,0 ? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 2, tj. „Formularz cenowy” w tym 

zakresie, nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 205 - pakiet 19 poz. 12  

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3,3? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 206 - pakiet 19 poz. 13  
Czy Zamawiający dopuści  tylko rozmiar 5,0?  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

Pytanie nr 207 - pakiet 18 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści elektroda TENS samoprzylepna (żelowa) rozm. 89x50mm? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 208 - Pakiet nr 15, poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, teksturowana powierzchnia na 
końcówkach palców, AQL=1.5, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni, wykończenie mankietu - 

równomiernie rolowany brzeg zapobiegający samo zwijaniu się, długość min. 240mm, grubość na 

palcu min. 0,10mm, na dłoni min. 0,07mm, na mankiecie min. 0,06mm. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z normami PN EN 420, PN EN 

455, ASTM F 1671, ASTM D 6978. Rękawice odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych zgodnie 
z normą PN EN 374-3 oraz odporne na 12 leków cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978. 

Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiar S, M, L, XL 

pakowane w kartonik po 100 sztuk. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 209 - pakiet nr 1, poz. 1-4,6-7,9-21 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt., spowoduje to złożenie korzystniejszej 
oferty cenowej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 210 - pakiet nr 1, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę z czarną niezmywalna skalą 2/2,5ml? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 

Pytanie nr 211 -   pakiet nr 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę TBC 1ml z odłączaną igłą 0,45x12mm? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 

Pytanie nr 212 - Dotyczy zapisów SIWZ: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie nr 213 - Dotyczy zapisów SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu 

zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 214 – Pakiet nr 12: 

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i 

po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas 
odczytywania wyników testu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 215 – Pakiet nr 12: 
Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak 

CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o 

Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? 
Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam 

rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym  
do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. 

Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy 

z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany 
znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym 

dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 216 – Pakiet nr 12: 

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, 

termokurczliwą folią? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 217 – Pakiet nr 13 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny typu SMS, o gramaturze 55g/m2 , kolor 

zielony lub niebieski? Pozostałe wymagania bez zmian.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
Pytanie nr 218 – Pakiet nr 14 poz. 2 

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało 

się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 219 – Pakiet nr 14 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi  i usprawni jego 
archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 220 – Pakiet nr 14 poz. 2 

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście  
umieszczone były informacje w języku polskim? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 221 – Pakiet nr 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony 
wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem 

producenta? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

 
 



Pytanie nr 222 – Pakiet nr 14 poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie 

ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 223 – Pakiet nr 14 poz. 5 
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu  Zamawiający 

wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku  polskim? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 224 – Pakiet nr 14 poz. 5 
Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście  

kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów  
mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 225 – Pakiet nr 5 poz. 1-10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-10 oraz pozycji 27 z Pakietu nr 5 i stworzy 
osobny pakiet.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 226 – Pakiet nr 6, Poz. 9 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników Pezzera wykonanych z 
mieszaniny lateksu i silikonu, wyposażonych w minimum 3 otwory boczne / odbarczające?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 227 – Pakiet nr 8, Poz. 21 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania: aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej pokryty 
dwuwęglanem sodu który neutralizuje kwasy powstające w procesach przemiany materii, pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 228 – Pakiet nr 11 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie cen jednostkowych do pełnych op. zb. A’75 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 229 – Pakiet nr 11 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie cen jednostkowych do pełnych op. zb. A’100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 230 – Pakiet nr 19 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania: 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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 231 – Pakiet nr 21 poz. 20, 21 

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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
 



Pytanie nr 232 – Pakiet nr 21 poz. 20, 21 
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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 233 – Pakiet nr 21 poz. 39 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania: igły ze szlifem 30 stopni, jak produkt dotychczas od wielu 

lat stosowany?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 234 – Pakiet nr 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 18 w pozycji nr 1 rękawic chirurgicznych, 

lateksowych, bezpudrowych, sterylnych, ortopedycznych bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień 
mankietu, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 235 – Pakiet nr 26 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji koszuli operacyjnej w rozmiarach: M/L oraz 
XL/XXL, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 236 – Pakiet nr 26 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji majtek dla pacjenta wykonanych z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2, w rozmiarze uniwersalnym.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 237 – Pakiet nr 26 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze M/L, o 

gramaturze 28 g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 238 – Pytania do SIWZ, rozdz. VI: 
W związku z faktem, iż umowa przetargowa będzie zawarta na okres 12 m-cy, prosimy 

Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w kryterium „Termin niezmienności ceny” maksymalna ilość 
punktów zostanie przyznana Oferentowi, który zadeklaruje termin niezmienności ceny 365 dni? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 239 – dotyczy pakietu nr 1 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 240 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 241 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacja o ich braku 
na opakowaniu jednostkowym? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 242 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 

Czy Zmawiający wymaga aby zwężenie obwodu tłoka strzykawki znajdowało się na odcinku nie 
większym niż 25% - 30% całej długości tłoka.  

Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet 
połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy. 

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 



Pytanie nr 243 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed 

wypadnięciem tłoka? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 244 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza 

sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza ww. wymóg. 
 

Pytanie nr 245 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 20ml ze skala rozszerzoną 

do 24ml? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie nr 246 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 2 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 10ml ze skala rozszerzoną 
do 12ml? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 
Pytanie nr 247 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 3 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 5ml ze skala rozszerzoną 

do 6ml? Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie nr 248 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 4 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 2ml ze skala rozszerzoną 

do 3ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 249– dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pochodzących od jednego producenta?  
Odp.: Zamawiający potwierdza ww. wymóg. 

 
Pytanie nr 250 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający oczekują zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową?  

Odp.: Zamawiający oczekują zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową . 
 

Pytanie nr 251 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 23 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub karty katalogowej z 

informacją z jakiego materiału wykonana jest komora kroplowa?  

Producenci przyrządów pochodzących z Chin często twierdzą że ich przyrządy posiadają komorę 
kroplową wolną od PVC ale jednocześnie nie są w stanie stwierdzić z jakiego materiału jest wykonana 

co rodzi uzasadnione wątpliwości. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział VII pkt. 4 ppkt. 4.9. 

 
Pytanie nr 252 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 23 

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania przyrządu z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala 

na pewne wkłucie do każdego rodzaju pojemnika?  
Odp.: Zamawiający potwierdza ww. wymóg. 

 
Pytanie nr 253 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 23 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę  lub opaskę stabilizującą 

dren wewnątrz opakowania? 
do 3ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 254 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 18-21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników o długości 125  cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 255 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku 5cmx7,2cm?  



Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 256 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 40cm? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 257 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 1-8 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z powierzchnią zmrożoną? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 258 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 9 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga zaoferowania cewnika wykonanego z lateksu 

pokrytego silikonem? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 259 – dotyczy pakietu nr 6, poz. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 200ml? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 260 – dotyczy pakietu nr 8, poz. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka mlecznego z plastikowym kołnierzem z 
systemem zamykania twist uniemożliwiającym wydostanie się zapachu i treści? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 261 – dotyczy pakietu nr 8, poz. 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki niesterylnej? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 262 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 1,2,7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 263 – dotyczy pakietu nr 11, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=80szt. z odpowiednim  przeliczeniem 
zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 264 – dotyczy pakietu nr 20, poz. 2,3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników w kolorze czerwonym lub żółtym? 
Zgodnie z naszą wiedzą pojemniki o tych pojemnościach nie są dostępne w kolorze niebieskim. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 265 – dotyczy pakietu nr 23, poz. 10-17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów o długości 38cmx16cm?  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 266 – dotyczy pakietu nr 28 
Zgodnie z Dz. U. z dn. 21 lutego 2017 r. poz. 311,  Zał. Nr 1, Część II, pkt. 11: „Aktywne wyroby 

medyczne do implantacji i ich części składowe muszą być identyfikowalne, aby umożliwić podjęcie 

niezbędnych działań w przypadku wykrycia potencjalnego ryzyka związanego z tymi wyrobami lub ich 
częściami składowymi.” 

pkt. 12: „Aktywne wyroby medyczne do implantacji muszą być oznakowane kodem umożliwiającym 
jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, w szczególności jego typu i roku produkcji; odczytanie 

kodu, jeżeli jest niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego.” 
 

Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom Zamawiającego, zwracamy sie z prośbą w zad. 28 o możliwość zastosowania papierowej 



części (blistra magazynku), która zawiera wszystkie wymagane prawem informacje zawarte w 
powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) 

celem wklejenia do kartoteki pacjenta w razie potrzeby? Zgoda pozwoli na złożenie oferty na 

oryginalne klipsy najwyższej jakości znanego producenta w konkurencyjnej cenie. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 267 – dotyczy wzór umowy 
Ad. § 9 ust. 1 wzoru umowy - Załącznik nr 13 do SIWZ 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5% na 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w 

terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na 
piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 268 – dotyczy pakietu nr 12 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania SIWZ, o 

rozmiarze 30cmx7cmx100m? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 269 – dotyczy pakietu nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1m wskazanych rozmiarów rękawów 

papierowo-foliowych? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 270 – dotyczy pakietu nr 12 
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 nr 271 – dotyczy pakietu nr 12 

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 nr 272 – dotyczy pakietu nr 12 

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 nr 273 – dotyczy pakietu nr 12 

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 nr 274 – dotyczy pakietu nr 12 
Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-

220⁰ C?      

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 275 – dotyczy pakietu nr 12 

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 nr 276 – dotyczy pakietu nr 12 

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 nr 277 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z 
opakowań zbiorczych z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona z portem osłoniętym zatyczką domykaną 

ręcznie, bez zastawki antyzwrotnej.  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 278 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z 

opakowań zbiorczych z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona z portem osłoniętym zatyczką domykaną 
ręcznie, bez zastawki antyzwrotnej z kolcem mikro.  

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 279 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z 
opakowań zbiorczych z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona z portem w postaci zaworu bezigłowego z 

płaską powierzchnią do dezynfekcji, z kolcem mikro.  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 280 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu dostępowego do fiolek o poniższych parametrach : 

Nakładka na fiolkę z dwoma bocznymi stabilizatorami, z filtrem 0,2 mikrona, port dostępu w postaci 
zaworu bezigłowego z gładką i płaską membraną łatwą do dezynfekcji, możliwość użycia do 28 dni lub 

600 aktywacji.  
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 281 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego systemu infuzyjnego o poniższych parametrach: 

bezigłowy system infuzyjny o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta  min. 
przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik 

posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej 

membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku 
końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części 

mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, 
chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o 

wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. 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. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 282 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego systemu infuzyjnego o poniższych parametrach: 

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z 

krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym przedłużaczem  o 
długości 15 cm i średnicą maksymalnie 2.8 mm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości 

wypełnienia 0,87 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość 
robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem 

dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym  i widocznym torem 
przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą 

materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum 

(jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). . Wejście od 
strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany 



pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od 
daty dostawy. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 283 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 6 

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6 do odrębnego pakietu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 284 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w razie wątpliwości będzie wymagał przedstawienia min. 3 

badań klinicznych na biokompatybilność poliuretanu zmniejszającego ryzyko zakrzepowego zapalenia 
żył? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział VII pkt. 3 ppkt. 3.2.) 
 

Pytanie nr 285 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną 
zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.  
 

Pytanie nr 286 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 

Prosimy o sprecyzowanie czy uchwyt koreczka ma być karbowany? 
Odp.: Zamawiający preferuje takie rozwiązanie.  

 
Pytanie nr 287 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków luer lock innego producenta niż asortyment w poz. 1 
i 3, wyprodukowanych zgodnie z normą PN- EN 1707:2000, kompatybilnych ze wszystkimi rodzajami 

kaniul. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 288 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno 

niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka  uniemożliwiający 

niezamierzoną zmianę położenia koreczka? 
Odp.: Zamawiający preferuje takie rozwiązanie.  

 
Pytanie nr 289 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 12 g/m2, pozostałość zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 290 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków ściągniętych z tyłu gumką, pozostałość zgodnie z 
SIWZ. 

 
Pytanie nr 291 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego zestawu uniwersalnego o 

składzie: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm 
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna 

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna na krótszym boku 

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm 

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-

warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m2 o odporności na penetracje 
płynów>200cm H2O. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 292 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 2 



Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie: 
- stolik narzędziowy 140x190cm, 50 μm   

- 1 serweta dzielona z bilaminatu 200x250cm, przylepne wycięcie 7x95cm  

- 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 240x150cm  
- 4 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone  

- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm 
Serwety okrywające pacjenta wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 58 

g/m2  . Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 293 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie 
- 1 Osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 40 μm, która zawiera:  

- 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 260x160cm  
- 1 serweta dzielona z bilaminatu 150x230cm, przylepne wycięcie 6,5x95cm  

- 1 serweta z bilaminatu 200x150cm  

- 1 taśma lepna 9x50cm  
- 2 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone 

Serwety okrywające pacjenta wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 58 
g/m2  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 294 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu: 
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (wzmocnienie chłonne 74x190 cm) 

- 1 x osłona  na stolik Mayo  ortopedyczna 80x142 cm (wzmocnienie chłonne 75x100 cm) 
-  1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,  

-  2 x taśma przylepna 9x50 cm 

- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm 
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem 

ułatwiającym  aplikację, z  taśmą samoprzylepną,  
-1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z 

podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do 

ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie 
i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane 

organizatory przewodów typu rzep. Serweta  wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej 
powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 295 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-

1cm  
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm  

-  5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm 

-  1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony 
-  1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm 

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm 
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z  

wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia 

wycięcia U jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.  
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o 

gramaturze 58g/m2 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 296 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 5 

Prosimy o dopuszczenie osłony wykonanej z bilaminatu o gramaturze max. 58  g/m2 w rozmiarze 36,5 

x 72 cm z dodatkową taśma lepna w rozmiarze 9x50cm. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 



 
Pytanie nr 297 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie osłony 75x120 cm wykonanej z chłonnego nieprześwitującego bilaminatu o 

gramaturze 58  g/m2. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie nr 298 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 221x326 cm ø 6 cm 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 299 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szerokości 13 cm oraz 

długości 244 cm, wykonany z mocnej folii PE  (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną  jedną 
końcówka zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmę lepną do mocowania o długości min. 18 cm 

oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację .  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 300 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm wykonanej z włókniny o 

gramaturze 30g/m2, laminowana folią polietylenową o gramaturze 65 g/m2. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 301 – dotyczy pakietu nr 15, 16, 17, 18 
W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, 

które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych 
norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1  oraz dla wirusów EN 

374-5. Pragniemy podkreślić, iż EN 374-3 i ASTM F 1671 zostały wycofane i zastąpione, przez EN 

16523-1 i EN 374-5 i każdy produkt dostarczany po 20 kwietnia 2019 r. powinien być zgodny z 
obowiązującymi normami.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 302 – dotyczy pakietu nr 15 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe dobrej wrażliwości 

dotykowej mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, AQL < 1.5. Przebadane na 

min. 10 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną, w tym: 40% 

wodorotlenek sodu na poziomie 6, 10% kwas octowy na poziomie 6, 70% izopropanol na min. 1 

poziomie, 1,5% metanol na poziomie 6, 10% amoniak na poziomie 6, 10% etanol na poziomie 6 

(raport załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 lub równoważną. 

Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max. 200 szt.   

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 303 – dotyczy pakietu nr 15 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) lub 

200 szt. (180 szt. dla rozm. XL). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 304 – dotyczy pakietu nr 15 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się grubością konwencjonalną wynoszącą na 
palcu min. 0,10±0,02 mm. 

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 305 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych bezpudrowych. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
 

 



Pytanie nr 306 – dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-5 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. 

zgodność z normą ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do 

oferty? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 307 – dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-5 

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic 

chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? 

Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu 

dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 308 – dotyczy pakietu nr 17 poz. 1-5 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem 

niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty wraz z jasno oznaczoną na 

dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 309 – dotyczy pakietu nr 18 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym wzmocnionym taśmą 

adhezyjną.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 310 – dotyczy pakietu nr 18 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu AQL  ≤ 1,0. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 311 – dotyczy pakietu nr 18 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej 

wynoszącej na mankiecie min. 0,145 mm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 312 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw z serwetą dolną o wymiarach 175x175 cm – co pozwala na 

ochronę większej powierzchni (wymagana jest 170x180 cm) o dużo wyższej gramaturze, więcej niż 
30% niż wymagana?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 313 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw z serweta dolną o wymiarach 260x200 z wycęciem U 7 cm 
x 102 cm oraz z zestawem 4 mniejszych niż wymagane ręczników celuzowych 18x25 cm, o łącznej 

powierzchni większej nawet niż wymagana.  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 314 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zestaw z serwetą główną o wymiarach 230x320 cm i osłoną na 

kończynę o wymiarach 22x75 cm?  
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 

Pytanie nr 315 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 4 
Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści serwetę główną o wymiarach 200x260 cm?  

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie nr 316 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 5 
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 32x120?  

Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 

 



Pytanie nr 317 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 7 
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści serwetę o wymiarach 250x315 cm – czyli 5 cm krótszą na 

dłuższym boku?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 

 
Powyższe dopuszczenia i dokonane modyfikacje pozostają w mocy. Sporządzając ofertę 

należy posłużyć się zmodyfikowanymi wersjami ww. załączników. 

 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 

modyfikacją należy w załączniku „Formularz cenowy” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
 

 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 

2. a/a. 
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