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Myszków, dn. 18.04.2013 r. 
 
Zamawiający 
SP ZOZ w Myszkowie 
ul. Wolności 29 

 
………………………………….. 
…………………………………. 
…………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
SP ZOZ/ZP/5/2013                                                         (wg rozdzielnika) 
(nr ref. postępowania) 

Wyjaśnienie 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 130282-2013 z dnia 04.04.2013 r. 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

 
„Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego uŜytku 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. 
zm.) wyjaśniamy, co następuje:  
 
Pytanie nr 1  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 sterylnego 
przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów 
do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki 
zabezpieczony sterylna osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i 
zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duŜej 
powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami 
stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 
Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi 
>99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96 % RH. 20°C, na 
urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacilius subtilis var Niger spores) 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu. 
Odp.: Zamawiający przypuszcza, Ŝe Wykonawcy chodziło o Pakiet nr 2 poz. 1 – w takim 
przypadku Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 - Pakiet nr 9 poz. 13-15 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie moŜliwości dokonania wyceny za 
opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Przeliczenie opakowań 
pozwoli zaoferować niŜszą cenę.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie nr 3 - Pakiet nr 9 poz. 13-15, pakiet 16 poz. 2, pakiet 17 poz.1-6,8 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości wymaganych próbek w 
powyŜszych pozycjach.” 
Odp.: Pakiet Nr 9 poz. 13-15 – min. po 10 szt./Pakiet Nr 16 poz. 2 – 1 op. M/Pakiet Nr 17 
poz. 1-6, 8 – min. po 5 par. 
 
Pytanie nr 4 - Pakiet nr 9 poz. 13 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody do Holtera ze 
specjalnym wycięciem/otworem na kabel.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 5 - Pakiet nr 9 poz. 14 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równowaŜnych 
elektrod do EKG: 
Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi 
„j ęzyczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)   
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 - Pakiet nr 9 poz. 14 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równowaŜnych 
elektrod do EKG: 
Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 42x36 (średnica 36 mm, długość od krawędzi 
„j ęzyczka” do przeciwległej krawędzi 42 mm)   
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 - Pakiet nr 9 poz. 14 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równowaŜnych 
elektrod do EKG: 
Elektroda piankowa o rozmiarze 35mm x 55 mm z Ŝelem ciekłym  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 - Pakiet nr 9 poz. 14 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równowaŜnych 
elektrod do EKG: 
Elektroda piankowa o rozmiarze 36mm x 40 mm z Ŝelem stałym. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 - Pakiet nr 17 poz. 1-6 
„Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <100ug/g zgodnie z 
normą EN 455: 00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 10 - Pakiet nr 17 poz. 7-9 
„Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rozmiar rękawicy oraz oznakowanie lewa/prawa był 
bezpośrednio na rękawicy.  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie nr 11 - Pakiet nr 17 
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary. Czy 
Zamawiający wymaga sztuk czy par. Rękawice chirurgiczne są pakowane parami stąd nasze 
pytanie. Zatem czy jest moŜliwość podania ceny za parę?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę na podanie ceny za parę. 
 
Pytanie nr 12 - Projekt umowy- §1 pkt. 4 
„Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostarczenia towaru na miejsce wskazane 
przez pracowników? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma 
obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłoŜu) 
Czy Zamawiający wymaga jednego czy kilku miejsc dostaw ( np. roznoszenie towaru po 
oddziałach czy teŜ układania go na półki?)” 
Odp.: Zamawiający miał na myśli pomieszczenia Apteki Szpitalnej. 
 
Pytanie nr 13 - Pakiet nr 29 poz. 2 
„Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej o min. dł. 4, 5m? Pozostałe 
parametry bez zmian. RóŜnica 0, 1m w długości kabla nie ma wpływu na komfort pracy 
operatora.” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 14 - Pakiet nr 29 poz. 2 
„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie minimalnej gwarantowanej ilości 
sterylizacji, które powinny spełniać uchwyty.” 
Odp.: Minimalna gwarantowana ilość sterylizacji wynosi 20. 
 
Pytanie nr 15 - Pakiet nr 15 
„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic nitrylowych chlorowanych dzięki czemu 
moŜna łatwo nałoŜyć rękawiczkę na wilgotną dłoń, pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 16 - Pakiet nr 15 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za pełne opakowanie 
handlowe z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 17 - Pakiet nr 15 
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały 
normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem: 
EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5) 
EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych 
EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej 
EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 - Pakiet nr 15 
„Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości - 0, 11 mm na 
opuszkach palców, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 19 - Pakiet 16 poz. 1 i 2 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za pełne opakowanie 
handlowe z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 20 - Pakiet 16 poz. 2 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały 
normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem: 
EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5) 
EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych 
EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej 
EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 21 - Pakiet 12 
„Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 30cm x 7cm x 
100m w miejsce rękawa o wymiarach 30cm x 6cm x 100m?” 

Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 22 - Pakiet 1 poz. 5 
„Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie strzykawek do pomp 
infuzyjnych (perfuzyjnych) wyposaŜonych w prostopadłe nacięcie na tłoku oraz kołnierz 
zabezpieczający?” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 23 - Pakiet 1 poz. 18 
„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej igieł do 
pobierania leków wyposaŜonych w równowaŜne rozwiązanie techniczne zapobiegające 
defragmentacji korka tj. zakończenie typu Pencil-Point (ostrze ołówkowe) nie posiadające 
Ŝadnej krawędzi tnącej oraz otwór boczny, który dodatkowo zapobiega pienieniu się 
mieszanego leku (strumień kierowany jest na boczną ściankę) w rozmiarze 1,2 × 30 mm?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 24 - Pakiet 1 poz. 19 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej igły typu 
motylek w rozmiarze 0, 5 × 19 mm?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 24.1. - Pakiet 11 poz. 22 i 23 
„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu w/w pozycji oraz o stworzenie z tych 
pozycji odrębnego pakietu” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 25 – Pakiet 34 poz. 2 
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 pozycji 2, dopuszcza, by zaproponować wymiary L, XL, 
XXL? W fartuchu o podanych parametrach są to odpowiedniki rozmiarów M, L, XL.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie Nr 26 – Pakiet 12 poz. 1 pkt.4 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złoŜenie oferty na rękaw papierowo – foliowy o 
szerokości 21 cm?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 27  
„Czy zgodnie z art. 11 pkt. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r., która 
zabrania „umieszczania znaczeń lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do 
oznakowania znakiem CE (…)” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony 
jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 28 – Pakiet 12 
„Czy Zamawiający wymaga, aby dla potwierdzenia jakości produktów dołączyć do oferty 
dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami wystawione przez niezaleŜną 
jednostkę notyfikowaną taką jak np. Isega?” 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 29 – Pakiet 12 
„Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania na opakowaniach papierowo – 
foliowych umieszczony był wyłącznie od strony papieru? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 30 – Pakiet 12 
„Czy dla zapewnienia wysokiej jakości produktów, zgodnych z obowiązującymi normami 
Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach papierowo – foliowych znajdowało się 
oznaczenie obecnie obowiązujących norm?” 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 31 – Pakiet 12 
„Czy Zamawiający wymaga, aby na kaŜdym rękawie papierowo – foliowym umieszczony był 
wymiar normalny rękawa (jego długość i szerokość)?” 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 32 – Pakiet 13 poz. 1 
„Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normą 
PN EN ISO 868 zostało wydane przez producenta a nie dystrybutora lub firmę 
konfekcjonującą?”  
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 33 – Pakiet 14 poz. 2 
„Czy Zamawiający wymaga, integratora klasy V z przesuwalna substancją wskaźnikową 
dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?” 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie Nr 34 – Pakiet 2 poz. 1  
„Proszę o dopuszczenie mini spike bez samozamykającej się zatyczki portu.” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 35 – Pakiet 2 poz. 2  
„Proszę o dopuszczenie mini spike bez samozamykającej się zatyczki portu i standardowym 
kolcem.” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 36 – Pakiet 2 poz. 3-4  
„Proszę o dopuszczenie przyrządów pakowanych w opakowanie foliowe”  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 37 – Pakiet 2 poz. 7  
„Proszę o dopuszczenie przedłuŜacza o długości 150 cm.” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 38 – Pakiet 2 poz. 8  
„Zgodnie z art. 29.1. pkt. 3 Ustawy o Zamówieniach Publicznych: tj. „Przedmiotu 
zamówienia nie moŜna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba, Ŝe jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający 
nie moŜe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub równowaŜny".”  
Dlatego prosimy o dopuszczenie przyrządów równowaŜnych.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 39 – Pakiet 3 poz. 1 
„Proszę o dopuszczenie: „Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem i 
zachlapaniem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu mięknącego do 70% po 
wprowadzeniu do Ŝyły, posiadająca samodomykający koreczek portu bocznego, filtr 
hydrofobowy, 3 paski RTG, opakowanie typu TYVEK twardy blister, oznaczenie na 
opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar. Rozmiar 22G-14G .” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 40 – Pakiet 3 poz. 2 
„Proszę o dopuszczenie koreczków od producenta innego niŜ kaniule w poz. 1 i 3.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody.. 
 
Pytanie Nr 41 – Pakiet 3 poz. 3 
„Proszę o dopuszczenie: „Kaniula doŜylna dla noworodków bez dodatkowego portu 
bocznego, wyposaŜona w zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do 
naczynia. Wykonana z PTFE bez zawartości PCV i lateksu. Przepływ max. 13ml/min 
Rozmiary 24G, 26G” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody.. 
 
Pytanie Nr 42 – Pakiet 4 poz. 1 
„Proszę o dopuszczenie: „Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem, wykonana z 
biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca komorę z filtrem hydrofobowym 
uniemoŜliwiającym wypływ krwi, min. 3 wtopione paski, kontrastujące w RTG, oznaczenie 
na opakowaniu jednostkowym: przepływ, rozmiar, informację w języku polskim. Rozmiary i 
wymagane minimalne przepływy : 24 G -0,7 x 19 mm o przepływie minimalnym 22 ml/min.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie Nr 43 – Pakiet nr 13, poz. 1 b 
„Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy naleŜy zaoferować papier przekładany 
naprzemiennie w kolorze białym i zielonym w rozmiarze 60 x 60 cm?” 
Odp.: Wg specyfikacji – w kolorze białym. 
 
Pytanie Nr 44 – Pakiet nr 15, poz. 1 
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 1 opakowania handlowego z 
wybranego rozmiaru rękawic?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 45 – Pakiet nr 17, poz. 7-9 
„Czy zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein 44÷80 µg/g, AQL= 
0,65, długość rękawicy min. 260 mm?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 46 – Pakiet nr 24, poz. 1 
„Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 
dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w składzie: 

· serweta górna z przylepcem 150 x 240 cm - 1 szt. 
· serweta dolna z przylepcem 170 x 180 cm –1 szt, 
· serwety boczne z przylepcem 75 x 90 cm –2 szt., 
· serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm –1 szt., 
· ręczniki do rąk 20 x 40 cm –2 szt., 
· taśma medyczna 9 x 50 cm –1 szt., 
· całość zawinięta w serwetę słuŜącą na stół instrumentarialny 150 x 190 cm –1 szt., 

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-1, 2, 3, PN-EN 10993 oraz Dyrektywą93/42 EEC dla 
produktów medycznych.  
Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z 
numerem serii, datą waŜności produktu” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 47 – Pakiet nr 24, poz. 2 
„Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do operacji kolana wykonanych z 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 w składzie: 

• serweta do artroskopii 240 x 320 cm z otworem elastycznym o śr. 6 cm i workiem na 
płyny wyposaŜonym w zawór do spuszczania płynów - 1 szt.,   

• pokrowiec na nogę37 x 75 cm - 1 szt., 
• serweta na stolik Mayo 80 x 145 - 1 szt., 
• ręczniki do rąk 20 x 40 cm –2 szt., 
• taśma medyczna 9 x 50 cm –2 szt., 
• całość zawinięta w serwetę słuŜącą na stół instrumentarialny 150 x 190 cm –1 szt., 

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-1, 2, 3,  PN-EN 10993 oraz Dyrektywą93/42 EEC dla 
produktów medycznych.  
Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z 
numerem serii, datą waŜności produktu.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 48 – Pakiet nr 24, poz.3 
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„Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do operacji stawu biodrowego z 
wycięciem U wykonanych  z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 w składzie: 

• serweta 240 x 260 z wycięciem U 100 x 20 cm  i przylepcem  - 1 szt. 
• serweta z przylepcem 240 x 150 cm –1 szt, 
• pokrowiec na kończynę37 x 120 cm –1 szt., 
• serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm –1 szt., 
• kieszeń na płyny z kształtką 40 x 30 cm –1 szt., 
• ręczniki do rąk 20 x 40 cm –2 szt., 
• taśma medyczna 9 x 50 cm –6 szt., 
• całość zawinięta w serwetę słuŜącą na stół instrumentarialny 150 x 190 cm –1 szt., 

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-1, 2, 3, PN-EN 10993 oraz Dyrektywą93/42 EEC dla 
produktów medycznych.  
Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z 
numerem serii, datą waŜności produktu.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 49 – Pakiet nr 24, poz. 4 
„Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę, 37 x 120 cm wykonana z 
dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2, 
dodatkowo wyposaŜona w dwie taśmy lepne 9 x 50 cm.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 50 – Pakiet nr 24, poz. 6 
„Prosimy o dopuszczenie sterylnej taśmy samoprzylepnej do mocowania serwet i drenów w 
rozmiarze 9 x 50 cm.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 51 – Pakiet nr 24, poz. 7 
„Prosimy o dopuszczenie sterylnego foliowego pokrowca na przewody, składanego 
teleskopowo z kolorową taśmą do mocowania na jednym końcu i kartonikiem z wycięciem na 
drugim końcu, rozmiar 15 x 250 cm.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 52 – Pakiet nr 31, poz.1.3 
„Czy zamawiający dopuści rozmiar 45cmx45cm lub 60cmx50cm w miejsce wymaganego 
50cmx50cm?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 53 – Pakiet nr 27 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-4 i utworzy oddzielny pakiet? UmoŜliwi to udział 
w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego 
konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 54 – Pakiet nr 27 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego 
producenta, pod warunkiem doposaŜenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne 
oprzyrządowanie (mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie 
ilości stanowisk do doposaŜenia. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie Nr 55 – Pakiet nr 27 
Czy Zamawiający wymaga, aby na kaŜdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana 
data waŜności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego 
i hydrofobowego we wkładzie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 56 – Pakiet nr 27 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce 
(pacjent, próŜnia) o róŜnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 57 – Pakiet nr 33 
Czy Zamawiający wymaga, aby na kaŜdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana 
data waŜności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego 
i hydrofobowego we wkładzie? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie Nr 58 – Pakiet nr 33 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce 
(pacjent, próŜnia) o róŜnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie Nr 59 – Pakiet nr 33 
Czy Zamawiający wymaga, aby kanister nie posiadłą Ŝadnych przyłączy ( wszystkie 
przyłącza w pokrywie wkładu jednorazowego), co ułatwia obsługę systemu? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie Nr 60 – Pakiet nr 1 poz. 1-4 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej 
strzykawek posiadających wyraźną, czytelną i niezmywalną skalę w kolorze niebieskim?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 61 – Pakiet nr 31 poz. 2 
„Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania podkładu spełniającego wymogi SIWZ 
z tolerancją rozmiaru +/- 3 cm?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 62 – Pakiet nr 34 poz. 1 
„Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania jałowego fartucha chirurgicznego 
wzmocnionego, pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 1-3. 
Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m2, posiadający dodatkowe 
nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o dodatkowej gramaturze  
38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części 
fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umoŜliwia 
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną 
sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. KaŜde 
opakowanie jednostkowe posiada samoprzylepną etykietę identyfikacyjną.  
Fartuch pakowany z 2 ręcznikami, owinięty w papier krepowy” 
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Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 63 – Pakiet nr 34 poz. 2 
„Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania jałowego fartucha chirurgicznego 
pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 1-3.  
Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. 
Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester.  
Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku 
umoŜliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy 
pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. KaŜde 
opakowanie jednostkowe posiada samoprzylepną etykietę identyfikacyjną.  
Fartuch pakowany z 2 ręcznikami, owinięty w papier krepowy.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 64 – Pakiet nr 15 poz. 1 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 w pozycji 1 rękawic spełniających wszystkie 
wymogi, ale o grubości na palcach 0, 11-0, 12 mm. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 65 – Pakiet nr 15  
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 rękawic w op.a’200 szt. z przeliczeniem 
zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie.  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 66 – Pakiet nr 16 
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 rękawic w op.a’100 szt. z przeliczeniem 
zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie.  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 67 – Pakiet nr 17 
Proszę o wyjaśnienie, o jaką jednostkę miary chodzi w pakiecie 17 o pary czy sztuki.  
Rękawice chirurgiczne pakowane są a’1 para.  
Odp.: Zamawiający podał ilości w sztukach jednakŜe dopuszcza przeliczanie ilości i 
podanie ceny za parę. 
 
Pytanie Nr 68 – Pakiet nr 19 poz. 15 
„Zamawiający w poz. 15 (pakiet 19) wymaga dostawy jednorazowych łyŜek do laryngoskopu 
z oświetleniem standardowym, wskazując jednocześnie konieczność kompatybilności z 
rękojeściami z zieloną obwolutą (światłowodowymi). Proszę o doprecyzowanie typu 
rękojeści, do których będą stosowane w/w łyŜki” 
Odp.: Zamawiający wymaga łyŜek współpracujących ze standardową rękojeścią 
Ŝarówkową zgodną z normą ISO 7376/1/2 
 
Pytanie Nr 69 – Pakiet nr 21 poz. 2, 3, 6, 7, 8, 9 
Czy Zamawiający dopuści długość igieł 88mm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 70 – Pakiet nr 21 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igły w rozmiarze 21G lub 22G 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie Nr 71 – Pakiet nr 21 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści igły w długości 25mm w rozmiarze 24G? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 72 – Pakiet nr 14 poz. 8 
„Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 73 - Pakiet 1, poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej 
objętości strzykawki? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 74 - Pakiet 1, poz. 1-4, 6, 8-17 
Prosimy Zamawiającego o moŜliwość wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem 
ilości opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 75 - Pakiet 1, poz. 18 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igły mają posiadać czerwoną nasadkę w celu 
prawidłowej identyfikacji oraz odróŜnienia ich od igieł iniekcyjnych?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 76 - Pakiet 1, poz. 18 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy igła filtracyjna do pobierania leków ma być 
tępa, ściętej pod kątem 45 stopni z otworem ułoŜonym centralnie? Takie rozwiązanie pozwala 
uniknąć ubytku materiału korka oraz zapobiega zakłuciu igłą. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 77 - Pakiet 1, poz. 20 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 78 - Pakiet 1, poz. 20 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi 
peanami, tj. posiadające potwierdzenie kompatybilności opierającej się na badaniach 
kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach 
zalecanych w normie ISO 11608-2:2000? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 79 - Pakiet 5, poz. 4-10 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy lub cztery 
otwory drenujące zwiększające efektywność drenaŜu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 80 - Pakiet 5, poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley’a 100% silikon mają być 
wyposaŜone w fabrycznie dołączoną, pierwotnie napełnioną strzykawkę wypełnioną 10% 
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roztworem gliceryny dającym gwarancję, iŜ balon w w/w cewniku nie opróŜni się samoistnie 
w okresie jego utrzymania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 81 - Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o 
długości 400mm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 82 - Pakiet 6, poz. 1-8 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne 
oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika  oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na 
opakowaniu w celu pełnej identyfikacji uŜywanego cewnika nawet bez opakowania 
jednostkowego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 83 - Pakiet 6, poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik pezzer ma być sterylizowany radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 84 - Pakiet 15, poz. 1 
Czy dla potwierdzenia wysokiej jakości rękawic zgodność z normą medyczną EN 455 ma być 
potwierdzona nie tylko przez producenta, ale i przez niezaleŜną od niego jednostkę za pomocą 
certyfikatu wydanego przez europejską jednostkę notyfikowaną? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 85 Pakiet 15, poz. 1 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zamierza stosować rękawice we wszystkich 
procedurach szpitalnych, tj. w procedurach medycznych (w bezpośrednim kontakcie z 
pacjentem) jak i niemedycznych (np. mycie i dezynfekcja powierzchni) i w związku z tym 
oczekuje rękawic oznakowanych w myśl Dyrektywy 2007/47/EC zarejestrowanych 
podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III z 
adekwatnym fabrycznym oznaczeniem opakowania (poziom AQL, EN 455, ASTM F1671, 
EN 420 i EN 374 – w tym cz.3 z oznaczeniem min. 3 przebadanych substancji chemicznych 
wraz z poziomami ochrony, w tym co najmniej 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 86 - Pakiet 15, poz. 1 
W związku z jasno wykazanym bezpośrednim powiązaniem wzrostu ilości zakaŜeń 
szpitalnych z uszkodzeniami skóry w wyniku stosowania środków dezynfekcyjnych, mydeł i 
zwykłych rękawic oraz zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, takich jak WHO, CDC 
czy DGHM, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy celem zmniejszenia liczby 
zakaŜeń w swojej jednostce oczekuje rękawic posiadających w wewnętrznej warstwie 
substancje o naukowo udowodnionym działaniu łagodząco-regenerującym skórę dłoni? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 87 - Pakiet 16, poz. 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną 
przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona 
przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych 
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z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną 
na opakowaniu informację o jego braku? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 88 - Pakiet 17, poz. 1-6 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic 
sterylizowanych radiacyjnie?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 89 - Pakiet 17, poz. 1-6 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał potwierdzenia 
zawartości protein w rękawicach poprzez przedstawieni aktualnego (min. z 2012 ROKU) 
raport z badaniami jednostki niezaleŜnej? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 90 - Pakiet 17, poz. 7-9 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 270-285 mm w zaleŜności od 
rozmiaru zgodnie z normą en 455-2? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie nr 91 - Pakiet 17, poz. 7-9 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach 0,27 mm na palcu i 0,22 
±0,02 mm na dłoni? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

Pytanie nr 92 - Pakiet 17, poz. 7-9 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic z wew. warstwą 
polimerową o strukturze sieci co ułatwia zakładanie rękawic zarówno  na mokre i wilgotne 
dłonie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 93 - Pakiet 17, poz. 7-9 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy rękawice powinny zostać przebadane na 
szczelność dla wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz czy do oferty winien zostać 
dołączony raport z w/w badań. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 94 - Pakiet 17, poz. 7-9 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy rękawice mają posiadać wykonane badania na 
odporność na penetrację substancji chemicznych stosowanych m.in. w środkach do 
dezynfekcji pola operacyjnego zgodnie z normą EN 374-3.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 95 - Pakiet 18, poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL 1 po zapakowaniu, tj. 
charakteryzujących się większą szczelnością niŜ wymagana w SIWZ? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 96 - Pakiet 18, poz. 1 
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Prosimy o sprecyzowanie, czy poprzez wzmocniony brzeg, Zamawiający rozumie dodatkowe 
podłuŜne i poprzeczne wzmocnienia mankietu, zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w 
trakcie zabiegu. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
 
Pytanie nr 97 - Pakiet 20, poz. 1-2 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowej klasycznej maski krtaniowej LMA Uniqe wykonanej z  
PCV w rozmiarach <5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, z 
pompowanym mankietem powietrznym, z podaniem rozmiaru na korpusie maski krtaniowej, 
bez dodatkowego otworu  poprawiającego efektywność wentylacji.. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 98 - Pakiet 20, poz. 1-2 
Prosimy o doprecyzowanie czy maski krtaniowe mają posiadać w zestawie (w opakowaniu 
razem z  maską) jałowy, jednorazowy Ŝel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawkę 
luer-lock 30 ml do napełniania mankietu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 99 - Pakiet 20, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej maski krtaniowej LMA Supreme z 
moŜliwością odsysania treści Ŝołądkowej dostępne w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-
100kg, z wzmocnionym  przeźroczystym mankietem niskociśnieniowym, przeźroczystym 
korpusem, bez moŜliwości wprowadzenia rurki intubacyjnej i bez dodatkowego otworu  
poprawiającego efektywność wentylacji.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 100 - Pakiet 20, poz. 3 
Czy w celu zapewnienia skutecznego odsysania przy jednoczesnym zachowaniu pełnej 
szczelności maski kanał gastryczny ma być zlokalizowany w obrębie końca  mankietu maski, 
co zapewnia pozycjonowanie w obrębie górnego zwieracza przełyku? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 101 - Pakiet 20, poz. 1-3 
Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienia, czy maski krtaniowe z poz. 1-3 mają pochodzić od 
jednego producenta? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 102 - Pakiet 25, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obłoŜenia wykonanego z włókniny trójwarstwowej, o 
gramaturze min. 62 g/m2, w składzie: 
- Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, 
- Serweta 89/312x229cm z przylepnym otworem 6x17cm, 2 uchwyty na przewody, 2 
nogawice, 
- przylepna serweta 65x49cm, 
- Serweta pod pośladki 96x126cm, 
- 2 ręczniki do rąk. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 103 - Pakiet 25, poz. 2 
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Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny 
SMMMS, o gramaturze 35g/m2, bluza z 3 kieszeniami, spodnie z 1 kieszenią, spodnie i bluza 
pakowane osobno, co umoŜliwia lepszy dobór asortymentu, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 104 - Pakiet 25, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia 
wykonanego z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 43 g/m2 ze 
wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min. 115 g/m2, 
nieprzemakalność w obszarze wzmocnień min. 100 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie w 
obszarze wzmocnień  200 kPa, w składzie: 
- osłona na stolik narzędziowy 152x193cm, 
- osłona na stolik Mayo 75x141cm, 
- serweta T do cięcia cesarskiego 196/259x307cm, obszar wypełniony folią wokół brzegów co 
powoduje Ŝe obłoŜenie nie odkleja się po wypłynięciu wód płodowych i zmniejszeniu 
rozmiarów brzucha, otwór wypełniony folią 33x38cm z  otworem w kształcie gruszki 
18x18cm co pozwala na swobodne wyjęcie noworodka, torba, 3 uchwyty na przewody typu 
rzep, 
- kocyk dla noworodka 76x86cm. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie nr 105 - Pakiet 10, poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego firmy Medline o gramaturze 
12g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 

Pytanie nr 106 - Pakiet 10, poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie wykonania fartucha ochronnego wykonanego z włókniny typu 
Spunbond. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 

Pytanie Nr 107 – Pakiet Nr 28 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 28 w poz. 1 klipsy tytanowe średnio - duŜe o 
wymiarach przed zamknięciem 7, 8 mm i 9'0 mm po zamknięciu' posiadające wewnętrzne i 
zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z 
klipsownicy, klipsy w kształcie litery V? Wykonawca uŜyczy na czas trwania umowy 
klispsownicę kompatybilną z klipsami. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę.  
 
Pytanie Nr 108 – Pakiet Nr 31 poz. 2 
„Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu jednorazowego z pulpy celulozowej w 
rozmiarze 60×90 cm o chłonności 1000 ml z wodoodporną powłoką zewnętrzną i 4 
uszczelnionymi krawędziami zapewniającymi nieprzemakanie w opakowaniu 30 szt.” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 109 – Pakiet Nr 1 poz. 3-7 
„Prosimy o doprecyzowanie jednostki objętości strzykawek czy powinna być wyraŜona w ml 
czy w cm³?” 
Odp.: Jednostka objętości strzykawek powinna być wyraŜona w ml. 
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Pytanie Nr 110 – Pakiet Nr 1 poz. 18 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły z otworem bocznym typu pencil point 
co zabezpiecza przed dostaniem się fragmentów korka i przed pienieniem się płynu w fiolce o 
wym. 1,2×40 mm?” 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 111 – Pakiet Nr 1 poz. 19 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 25G x ¾ (0,5×19 mm)? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 112 – Pakiet Nr 5 poz. 11 
„Czy Zamawiający odstąpi dołączenia do cewnika osobno pakowanej zatyczki w komplecie 
na rzecz zewnętrznej zatyczki dołączonej do cewnika?” 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 113 – Pakiet Nr 5 poz. 13-17 
„Czy Zamawiający dopuści cewnik z wkładką redukcyjną Luer i dodatkową zatyczką, 
wkładka i zatyczka przymocowane są do cewnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym 
zagubieniem?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie Nr 114 – Pakiet Nr 6 poz. 10 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o średnicy 0, 5 × 0, 9 cm?” 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 115 – Pakiet Nr 7 poz. 4-7 
„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie sprzętu do Ŝywienia centralnego do osobnego 
pakietu?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie Nr 116 – Pakiet Nr 8 poz. 17 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka z kołnierzem o anatomicznym 
kształcie z prostym systemem zamykania, co eliminuje przykry zapach i zabezpiecza treść o 
poj. 2000 ml?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie Nr 117 – Pakiet Nr 9 poz. 7, 10-12 
„Zwracamy się z pytaniem, jakiej długości rolki oczekuje Zamawiający?” 
Odp.: Zamawiający oczekuje rolki o dł. 25 m. 
 
Pytanie Nr 118 – Pakiet Nr 9 poz. 13 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody prostokątnej z nacięciem o wym. 
35 × 55 mm?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie Nr 119 – Pakiet Nr 9 poz. 14 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody z materiału mikroporowatego. 
Który charakteryzuje się lepszym przyleganiem do ciała niŜ sztywna pianka o wymiarach 43 
× 55?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Pytanie Nr 120 – Pakiet Nr 9 poz. 15 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wym. 45 × 55 mm?” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
 
Pytanie Nr 121 – Pakiet Nr 15 poz. 1 
„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przekazania próbki w ilości 1 karton oryginalny z 
kaŜdego rozmiaru na rzecz jednego kartonu z jednego rozmiaru do wyboru przez 
Zamawiającego?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę na przekazanie jednego opakowania (100 szt.) w 
rozmiarze S, M i L. 
 
Pytanie Nr 122 – Pakiet Nr 15 poz. 1  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem rolowanym o 
grubości na dłoni 0, 09 mm i na palcu 0, 12 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem rolowanym 
pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 123 – Pakiet 2 poz.1 
„Czy Zamawiający oczekuje wyŜłobienia na kolcu zakończonym otworem, które umoŜliwia 
całkowite opróŜnienie butelki?” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 124 – Pakiet 2 poz.8 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 z zadania 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 125 – Pakiet 3 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z minimum 3 paskami RTG? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 126 – Pakiet 4 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z minimum 3 paskami RTG? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 127 – Pakiet 5 poz.11 
Czy Zamawiający wymaga, aby zatyczka w opakowaniu jednostkowym znajdowała się w 
jednym sterylnym opakowaniu razem z cewnikiem? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 128 – Pakiet 6 poz.1-6 
Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 400mm, pozostałe wymagania zgodnie z 
SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 129 – Pakiet 6 poz.13 
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Czy Zamawiający dopuści pojemnik płaski o pojemności 200 ml, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 130 – Pakiet 6 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran typu Redon w opakowaniu 
foliowym? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 131 – Pakiet 8 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka bez filtra hydrofobowego, bez 
wieszaka skalowany co 100ml od 200ml w opakowaniu foliowym, pozostałe parametry bez 
zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do 
odrębnego pakietu? 
Odp.: Zamawiający wydziela poz.2 z pakietu nr 8 tym samym tworząc Pakiet Nr 8 A. 
 
Pytanie Nr 132 – Pakiet 9 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę EKG w rozmiarze 42x56mm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 133 – Pakiet 9 poz.14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę w rozmiarze 36x50mm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 134 – Pakiet 10 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z gumką? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 135 – Pakiet 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepek chirurgiczny w formie beretu ściągany 
lekko gumką? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 136 – Pakiet 10 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepek chirurgiczny wiązany na troki? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 137 – Pakiet 11 poz.12 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 z zadania 11 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej 
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 138 – Pakiet 15 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o grubości na palcu 0,11 +/- 0,02mm, 
spełniające pozostałe parametry SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 139 – Pakiet 16 poz.1-2 
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Czy Zamawiający dopuści do rękawice w opakowaniu a’100szt. z przeliczeniem 
zamawianych ilości i podanie ceny za opakowanie? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 140 – Pakiet 17 poz.1-6 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniŜej 120 ug/gm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 141 – Pakiet 17 poz.1-6 
Czy Zamawiający oczekuje opakowania zewnętrznego papier-folia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 142 – Pakiet 17 poz.7-9 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm i na dłoni 0,12mm, z 
oznaczeniem lewej i prawej dłoni na opakowaniu wewnętrznym oraz rozmiar na opakowaniu? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 143 – Pakiet 17 poz.1-9 
Czy Zamawiający podając ilości miał na myśli ilo ść sztuk czy par? Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dokonanie wyceny za parę? 
Odp.: Zamawiający miał na myśli sztuki. Zamawiający wyraŜa zgodę na dokonanie 
wyceny za parę. 
 
Pytanie Nr 144 – Pakiet 19 poz.3-5 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3-5 z zadania 19 i utworzy z nich odrębne zadanie? 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 145 – Pakiet 21 poz.1,12,15,16,17,19,23,24 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,12,15,16,17,19,23,24 z zadania 21 i utworzy z nich 
odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi 
równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 146 – Pakiet 21 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń tylko w rozm. 18G? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 147 – Pakiet 21 poz.12 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji 6FR 20cm? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 148 – Pakiet 23 poz.1-3 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 z zadania 23 i utworzy z nich odrębne zadanie? 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie Nr 149 – Pakiet 23 poz.18-22 
Czy Zamawiający dopuści dreny zwinięte? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 150 – Pakiet 24 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze: 
Poz. a) i c) 3 warstwowa o gramaturze 161g/m² 
Pozostałe serwety 2 warstwowe o gr. min. 56g/m² 
O składzie  
b) Serweta boczna 70 x 90cm – szt. 2 
c) Serweta 170 x 180cm 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 151 – Pakiet 24 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze: 
Poz. a) 3 warstwowa o gramaturze 161 g/m² 
Pozostałe serwety 2 warstwowe o gr. min. 56g/m² 
O składzie: 
a) Serweta 200 x 320cm z otworem 6 x 8cm + osobno worek na płyny niezintegrowany 
b) osłona 30 x 60cm 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 152 – Pakiet 24 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze: 
Poz. a) b) 3 warstwowa o gramaturze 161 g/m² 
Pozostałe serwety 2 warstwowe o gr. min. 56g/m²  
O składzie: 
a) Serweta 200 x 260cm z wycięciem u 8, 5 x 85 cm 
d) osłona 35 x 120cm 
e) szt. 2 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 153 – Pakiet 24 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści osłonę o gramaturze min. 56g/m2 z jedna taśmą lepną + jedna 
taśma pakowana oddzielnie? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 154 – Pakiet 24 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozm.16 x 200 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 155 – Pakiet 24 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o gramaturze min. 56g/m2 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie Nr 156 – Pakiet 24 poz.9 
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Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: 
górna z elastyczną gumką 100 x 160cm,                                           
dolna z elastyczną gumką 80x150cm,                            
2 taśmy przylepne 3 x 100cm 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 
 
Pytanie Nr 157 – Pakiet 25 poz.2 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda 
pozwoli na złoŜenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 158 – Pakiet 30 poz.1 
Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje drenu z zaworem, typu Y czy 
niskociśnieniowy? 
Odp.: Zamawiający oczekuje drenu niskociśnieniowego. 
 
Pytanie Nr 159 – Pakiet 32 poz.1-2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-2 z zadania 32 i utworzy z nich odrębne zadanie? 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 160 – Pakiet 8 poz.18 
„Czy Zamawiający wymaga myjkę pakowaną a’20 szt., o wymiarach 16, 5 × 24, 5 cm, której 
warstwy są połączone system termo-łączenia?” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 161 – Pakiet 11 poz.18 
„Czy Zamawiający wymaga golarkę medyczną, pakowaną a’50 szt., kaŜda golarka pakowana 
pojedynczo w tekturową osłonkę, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz 
teflonem, golarka stabilnie leŜy na dłoni, dzięki karbowanej rączce, golarka umoŜliwia płynne 
golenie bez zacięć i podraŜnień na sucho i mokro, ostrze moŜna odłamać od rączki?” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 162 – Pakiet 8 poz.18 oraz Pakiet Nr 11 poz. 18 
„Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego 
pakietu?” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 163 – Pakiet nr 1 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę do tuberkuliny wyposaŜoną w igłę w 
rozmiarze 0,45 x 13 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 164 – Pakiet nr 1 poz. 1-4 
Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne uŜytkownika oraz konieczność identyfikacji 
wyrobu medycznego w trakcie całego okresu uŜytkowania (takŜe po wyjęciu z opakowania 
jednostkowego) - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz 
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nazwę własną na samym wyrobie jak równieŜ na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co 
zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury 
medycznej - w tym takŜe - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i 
procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność 
producenta za swój wyrób? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie Nr 165 – Pakiet nr 1 poz. 1-4 
Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, 
Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iŜ cyt. „Zamawiający opisuje 
przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”, zgodnie z PN-EN ISO 
7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego uŜytku” oferowane strzykawki 
powinny posiadać trwale oznaczoną skalę pomiarową, o dokładności wskazanej w siwz, z 
moŜliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności 
nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zaleŜności od określonych 
potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniŜa koszty ich uŜytkowania? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 166 – Pakiet nr 1 poz. 10-17 
Czy Zamawiający oczekuje igieł jednorazowego uŜytku polerowanych elektrochemicznie 
celem uzyskania idealnie gładkiej powierzchni? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 167 – Dot. Pakietu 2 poz. 1 
Czy przyrząd typu Mini Spike powinien być wyposaŜony w zastawkę zapobiegającą 
przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki równieŜ w pozycji odwróconej tak 
jak przyrządy obecnie stosowane w Państwa szpitalu? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie Nr 168 – Dot. Pakietu 2 poz. 6 
Czy Zamawiający oczekuje bezigłowego zaworu wykazującego dodatnie ciśnienie w 
kierunku naczynia krwionośnego po odłączeniu od zaworu strzykawki, co jest niezmiernie 
istotną cechą w celu zapobiegania powstawania skrzepów w cewniku doŜylnym i samym 
zaworze, a tym samym zapewnia odpowiedni i wymagany przepływ podawanych leków i 
płynów w terapii doŜylnej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 169 – Dot. Pakietu 2 poz. 8 
Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych posiadał 
karbowaną na brzegu tarczową i obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 
0 do 250ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk szczelinowy dł. 150-210cm? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie Nr 170 – Dot. Pakietu 5 poz. 1-3 
Czy Zamawiający wymaga cewników foley’a o pojemności balonów 3-5 ml? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie Nr 171 – Dot. Pakietu 5 poz. 4-10 
Czy Zamawiający wymaga cewników foley’a o pojemności balonów 5-10 ml? Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
 
 
Pytanie Nr 172 – Dot. Pakietu 5 poz. 11 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewnika ze 100 % silikonu z dołączoną strzykawką 
fabrycznie napełnioną 10% roztworem gliceryny, umoŜliwiający jednorazowe wypełnienie 
balonu przez cały okres stosowania cewnika? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 173 – Dot. Pakietu 6 poz. 2-8 
Czy oferowane cewniki do odsysania mają posiadać oprócz kolorystycznego oznakowania 
rozmiaru równieŜ oznakowanie numeryczne w celu bezspornej identyfikacji rozmiaru 
cewnika? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 174 – Dot. Pakietu 7 poz. 8 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania worka stomijnego umoŜliwiające zaopatrzenie 
stomii o średnicy od 18 do 60 mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie Nr 175 – Dot. Pakietu 11 poz. 8-10 
Czy Zamawiający zgodnie z dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 września 2007 roku oczekuje wzierników ginekologicznych pozbawionych ftalanów? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 176 – Dot. Pakietu 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe w 
opakowaniach a’150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem 
do pełnego opakowania w górę? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 177 – Dot. Pakietu 15 poz. 1 
Czy Zamawiający ma na myśli rękawice diagnostyczne nitrylowe posiadające współczynnik 
AQL=1,0 odporne na substancje chemiczne, wytrzymałe na zerwanie, siła rozerwania przed 
starzeniem min. 6,0N jak obecnie stosowane w placówce? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 178 – Dot. Pakietu 15 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe w 
opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem 
do pełnego opakowania w górę? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 179 – Dot. Pakietu 15 poz. 1 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe  o grubości na 
dłoni min. 0,10mm oraz na palcach min. 0,13mm? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 180 – Dot. Pakietu 19 poz. 1 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym 
wykonanej z medycznego PCV z otworem Murphy'ego posiadającej minimum 3 
oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie (skalowana co 2cm) oraz dodatkowe oznaczenie 
rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym, łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w 
kształcie stoŜka w kolorze róŜnym od transparentnego? Dostępne rozmiary w zakresie 3-10 
pakowane w opakowanie jednostkowe typu folia/papier o profilu półksięŜyca, ułatwiające 
zachowanie pamięci kształtu rurki. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 181 – Dot. Pakietu 19 poz. 2 
Czy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych bez mankietu w rozm. 2,0 - 3,5 (co pół 
rozmiaru) posiadające oznaczniki co pół centymetra? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 182 – Dot. Pakietu 19 poz. 14 
Czy Zamawiający oczekuje łyŜki do laryngoskopu wykonanej z tworzywa sztucznego o 
szerokości mocowania 13mm, rozmiar, typ łyŜki, oznaczenie CE oraz informacja o 
zastosowaniu jednorazowym wytłoczone na korpusie łyŜki, łagodny profil łyŜki bez tzw. 
garbu, całkowita szerokość łyŜki przy mocowaniu 25mm, rozmiary 4, 3 i 2? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 183 – Dot. Pakietu 19 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyŜki do laryngoskopu bez zielonej obwoluty 
współpracujące ze standardowymi rękojeściami zgodnie z normą ISO 7376/1/2? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 184 – Dot. Pakietu 21 poz. 15 
Czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia 
przeznaczonego dla dorosłych wykonanego z PE o średnicy rur 22mm oraz średnicy złącza 
22mmF, z trójnikiem Y wyposaŜonym w dwa porty zabezpieczone zatyczkami oraz złączką 
prostą 22mmM-22mmM, z bezlateksowym workiem oddechowy o pojemności 2 litry? 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 185 – Dot. Pakietu 21 poz. 21 i 22 
Czy Zamawiający oczekuje, aby rampy wyposaŜone były w barwne kraniki charakteryzujące 
się wyczuwalnym dotykowo stopniem aktualnego połoŜenia w pozycjach otwarty/zamknięty? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 186 – Dot. Pakietu 21 poz. 34-36 
Czy Zamawiający oczekuje masek anestetycznych jednorazowego uŜytku o kształcie 
anatomicznym twarzy - profilowanej, bez zawartości szkodliwych ftalanów (wykonana bez 
PCV)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie Nr 187 – Dot. Pakietu 23 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami w rozm. 14, 16 oraz 
18G? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 188 – Dot. Pakietu 25 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 25 pozycji nr 1? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 189 – Dot. Pakietu 25 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompletu operacyjnego, fabrycznie pakowanego, 
osobno bluza oraz osobno spodnie?. Taki sposób pakowania pozwoli na efektywniejsze 
dobieranie kompletów ze względu na róŜną sylwetkę ciała uŜytkowników. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 190 – Dot. Pakietu 25 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu zestaw do cięcia cesarskiego , w skład którego 
wchodzą: 

• 4 ręczniki do rąk  
• 1 taśma op 9 x 50 cm  
• 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona  
• 1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm  
• 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm, torebka na płyny, warstwa 

ochronna z otworem,  
• Ø 18 x 16 cm  
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany. Gramatura w części 
podstawowej 60g/m2 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 191 – Dot. Pakietu 33 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33 pojemniki wielorazowe i wkłady workowe 
równowaŜne? Proponowane pojemniki i wkłady spełniają takie same standardy jakościowe co 
opisane w SIWZ. Dopuszczenie asortymentu o zbliŜonych parametrach nie spowoduje 
obniŜenia standardów jakościowych a umoŜliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać 
Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję. Na czas trwania umowy uŜyczymy nieodpłatnie 
wymaganą ilość uchwytów i pojemników wielorazowych kompatybilnych ze ssakiem ELITE 
HIGH ESS 200. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 192 – dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposaŜonymi w zabudowy typu 
„izoterma” posiadającymi moŜliwość ogrzewania lub chłodzenia przewoŜonego 
asortymentu? 
Odp.: Zamawiający wymaga w/w dostaw według zaleceń Producenta danego towaru.  
 
Pytanie Nr 193 – dotyczy SIWZ 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze 
względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany 
będzie moŜliwe wyłącznie po wyraŜeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.  
Odp.: Zgodnie z zapisami & 7 ust. 1 pkt. e wzoru umowy. 
 
Pytanie Nr 194 – dotyczy Pakiet 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości?  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 195 – dotyczy Pakiet 1 poz. 6 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie strzykawek z jaką igłą wymaga Zamawiający? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 196 – dotyczy Pakiet 1 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x12mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 197 – dotyczy Pakiet 1 poz. 8-17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 198 – dotyczy Pakiet 1 poz. 8-17 
Czy Zamawiający wymaga, aby w/w igły pochodziły od jednego Producenta? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 199 – dotyczy Pakiet 1 poz. 10,11 
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w 
rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zaleŜności od zastosowania: krótkościęte 
oraz długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemoŜliwiają 
fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są 
do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i 
ewakuacji ropni. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 200 – dotyczy Pakiet 1 poz. 10,11 
Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju 
ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 201 – dotyczy Pakiet 1 poz. 18 
Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga igły do pobierania leków typu 
pencil-point? 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 202 – dotyczy Pakiet 1 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek 25G (0, 5 × 19 mm)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie Nr 203 – dotyczy Pakiet 2 poz. 3,4,7 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu, co znacznie zwiększy 
konkurencyjność pakietu i umoŜliwi Zamawiającemu pozyskanie lepszych ofert 
cenowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 204 – dotyczy Pakiet 8 poz. 6-10 
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu, co znacznie zwiększy 
konkurencyjność pakietu i umoŜliwi Zamawiającemu pozyskanie lepszych ofert 
cenowych? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 205 – dotyczy Pakiet Nr 15 
Czy dopuszczają Państwo rękawice nitrylowe spełniające następujące wymagania: Zgodność 
z normami EN 455: 12,3; EN 420; EN 374: 1,2,3; AQL <=1,5. Grubości 0,09 mm na palcu, 
0,07 mm na dłoni, 0,06 mm na mankiecie, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem, 
teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane 
od strony wewnętrznej, długości min. 240 mm, zarejestrowane jako środek ochrony osobistej 
kat. III, przebadane na przenikalność 3 substancji chemicznych (min. 2 poziom) przez 
niezaleŜną od producenta jednostkę, zarejestrowane jako wyrób medyczny kat. I. Informacje 
dot. środka ochrony osobistej kat. III przebadanego przez niezaleŜną, notyfikowana jednostkę 
umieszczone na opakowaniu. Wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min 6N. 
Opakowanie jednostkowe 100 szt. 
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 206 – Pakiet Nr 24 poz. 1, 2, 3, 4, 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów wykonanych z dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m2? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę.  
 
Pytanie Nr 207 – 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 wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 208 – Pakiet 24 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej z otworami 6cm i 7cm, 
osłony na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm, taśmy samoprzylepnej w ilości 1 szt.. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 209 – Pakiet 24 poz. 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej o wymiarach 225 x 280 
cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10 x 100cm otoczonym taśmą 
samoprzylepną  
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 210 – Pakiet 24 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 
33x110cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
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Pytanie Nr 211 – Pakiet 24 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 3 taśm samoprzylepnych w tym dwóch foliowych 
(do zabezpieczenia osłony na kończynę) i jednej włókninowej? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 212 – Pakiet 24 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę o wymiarach 
33 x 110 cm, dodatkowo wyposaŜonej w dwie taśmy lepne o wym. 10 x 50cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 213 – Pakiet 24 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej taśmy samoprzylepnej do 
mocowania serwet i drenów o rozmiarze 9 x 50cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 214 – Pakiet 24 poz.7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowego pokrowca w rozmiarze 
13x250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 215 – Pakiet 24 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony przetwornika obrazu wykonanego z 
folii w rozmiarze 90x225 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 216 – Pakiet 24, 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zamiast kart technicznych wyrobów gotowych 
kart technicznych materiałów, z których zostały wykonane produkty? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 217 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety ginekologicznej o wym. 260/240 x 
230 cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 218 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do podłoŜenia pod pośladki o wym.  
50 x 50cm z taśmą lepną? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 219 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 
50cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 220 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych o rozmiarach 30 x 
40cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie Nr 221 - Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach 
335 x 260/200 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 222 - Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej o rozmiarze 9 x 
50cm w osobnym opakowaniu dołączonym do zestawu serwet do cięcia cesarskiego? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 223 - Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych o rozmiarach 30 x 
40cm? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie Nr 224 - Pakiet 34 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych z 
włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 225 - Pakiet 34 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych o 
długości 120 cm , 130 cm , 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, pozostałe parametry zgodne ze SIWZ. 
 
Pytanie Nr 226 - Pakiet 10 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.3 czepka w formie 
furaŜerki wiązanej z tyłu na troki, wykonanej z włókniny wiskozowej o gramaturze 
min.25g/m2?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, 
 
Pytanie Nr 227 - Pakiet 10 poz. 4 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.4 czepka w formie 
furaŜerki głębokiej wiązanej z tyłu na troki, wykonanej z włókniny wiskozowej o gramaturze 
min.25g/m2?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, 
 
Pytanie Nr 228 - Pakiet 26 poz. 1 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 26 poz.1 koszuli w rozmiarze 
uniwersalnym?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, 
 
Pytanie Nr 229 - Pakiet 26 poz. 2 
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 26 poz.2 spodni z gumką 
wszytą w spodnie oraz z trokami?” 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę, 
 
Pytanie Nr 230  
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„Czy dostawy mają następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? „ 
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie Nr 231  
„Jaka minimalna ilość zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiona?” 
Odp.: Zgodnie ze wzorem umowy & 4 ust. 3 pkt. a 
 
Pytanie Nr 232 
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby wraz z towarem dostarczany był dokument WZ, 
natomiast faktura przesyłana będzie w terminie późniejszym?  
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 233 
Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby kaŜda faktura zawierała informację o numerze 
serii i dacie waŜności?  
Odp.: Tak, pod warunkiem ze informacje o numerze serii i dacie waŜności będą 
znajdowały się na dokumencie WZ. 
 
Pytanie Nr 234 
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby na fakturze znajdowała się cena netto produktu za 
opakowanie, wartość i stawka podatku VAT oraz wartość netto i wartość brutto zamówionej 
pozycji?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie Nr 235 
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby wystawienie i dostarczenie faktury korygującej 
następowało w dni robocze? 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę.  
 
Pytanie Nr 236 
Czy w razie braku moŜliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych 
parametrach i w takiej samej cenie?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem uzyskania zgody od 
Zamawiającego.  
 
Pytanie Nr 237 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia 
umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie Nr 238 - § 1 ust. 5 pkt. a 
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy: 

a. w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z oznaczeniem bieŜącej produkcji, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Dostarczany towar musi posiadać 
datę waŜności nie krótszą niŜ dwa lata od daty złoŜenia zamówienia za wyjątkiem 



31 
 

towarów o specyficznych właściwościach, które mają inny termin waŜności, towary te 
winny mieć datę waŜności nie krótszą niŜ 70 % okresu przydatności dla danego 
towaru. 
W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą waŜności niŜ wyŜej 
określona, Zamawiający ma obowiązek zwrócić go niezwłocznie Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

Pytanie Nr 239 - § 4 ust. 2 
Czy w związku z planowaną drastyczną podwyŜką stawki podatku VAT na wyroby medyczne 
z 8 % na 23% Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy rozwiązania, zgodnie, z 
którym cena brutto asortymentu objętego niniejszym postępowaniem będzie automatycznie z 
dniem wejścia w Ŝycie stosownych regulacji waloryzowana o odpowiedni % wynikający ze 
stawek podatkowych?  
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Wykonawca zobowiązuje się do niezmienności cen netto zawartych w ofercie przez okres … 
dni. 
Odp.: Zgodnie z zapisami & 7 ust. 1 pkt. e wzoru umowy. 
  
Pytanie Nr 240 - § 7 ust. 2 
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: 
Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy za zgodą 
Zamawiającego w terminie 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy 
za wyjątkiem zmian cen urzędowych i stawki VAT. 
Odp.: Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
Pytanie Nr 241 - § 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu: 
„Zamówienie jest waŜne, jeŜeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 

W związku z pytaniami dotyczącymi moŜliwości wydzielenia z Pakietu nr 8 pozycji 2 
Zamawiający dokonał modyfikacji i wydzielił z w/w Pakietu w/w pozycję tworząc Pakiet Nr 
8 A – jednocześnie modyfikując załącznik Nr 7 do SIWZ i przekazując zmodyfikowany 
załącznik z niniejszym wyjaśnienia. 
 
Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 
3. a/a. 

 
 
 
 

         - mgr Jan Dyrka- 
             …………………..……….. 
     (Dyrektor/Kierownik Zamawiającego) 

 


