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Myszków, dn. 18.04.2014 r. 
 
Zamawiający 
SP ZOZ w Myszkowie 
ul. Wolności 29 

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

                                                             (nazwa i adres Wykonawcy) 
SP ZOZ/ZP/7/2014                                                   
(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 118784-2014 z dnia 08.04.2014 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 2013 r. poz. 907 ze zmianami) 
wyjaśniamy, co następuje:  
 
Pytanie nr 1 – Pakiet nr 9 poz. 4 
Czy Zamawiający ma na myśli papier o rozmiarze (100×40 m), czy (110×50 m)? 
Odp.: Zamawiający ma na myśli papier o rozmiarze (100×40 m). 
 
Pytanie nr 2 – Pakiet nr 9 poz. 7 
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w rozmiarze papieru, poniewaŜ 
Zamawiający wyspecyfikował papier o dł. 25 m? 
Odp.: Zamawiający ma na myśli papier o dł. 20 m. 
 
Pytanie nr 3 – Pakiet nr 9 poz. 7 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyŜszej pozycji papieru o 
długości 20 metrów, gdyŜ taka jest długość papieru stosowana przez producenta Mitsubishi 
dla papieru K61-B-Ce. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 4 – Pakiet nr 9 poz. 14 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równowaŜnej elektrody. Elektroda 
piankowa ze stałym Ŝelem do monitorowania dorosłych rozmiar 50x35 mm. RóŜnica w 
rozmiarze 2 mm nie powinna stanowić Ŝadnej róŜnicy w uŜytkowaniu dla Zamawiającego 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 5 – Pakiet nr 9 poz. 14 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 57x34mm gdyŜ taki jest obecny 
rozmiar elektrody H92SG dotychczas kupowanej przez Zamawiającego (wcześniej elektroda 
ta posiadała rozmiar 48x34mm) 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 6 – 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. 
 
Pytanie nr 7 – Pakiet nr 9 poz. 13-15, pakiet 17 poz.1-6,8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości wymaganych próbek w 
powyŜszych pozycjach. 
Odp.: Dla pakietu nr 9 poz. 13-15 – min. 10 sztuk; dla pakietu nr 17 poz. 1-6, 8 – min. 5 
par. 
 
Pytanie nr 8 – Pakiet nr 17 poz. 7-9 
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rozmiar rękawicy oraz oznakowanie lewa/prawa był 
bezpośrednio na rękawicy. Wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyŜ zarówno 
na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym, oraz na wewnętrznym opakowaniu 
jednostkowym rękawic chirurgicznych jest standardowo naniesiony rozmiar rękawic, takŜe 
uŜytkownik ma całkowitą pewność, z jakiego rozmiaru rękawic korzysta. Natomiast na 
opakowaniu jednostkowym wewnętrznym rękawic chirurgicznych jest takŜe naniesione 
oznaczenie lewa/prawa. 
Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w 
sprzeczności z zasadami wyraŜonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 9 – Pakiet nr 17 poz. 7-9 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości w części palca 0,16-0,18 (mm) 
a na dłoni 0,13-0,15 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry 
pozostaną bez zmian. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 10 – 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 magazynowe Apteki Szpitalnej. 
 
Pytanie nr 11 – Pakiet 26, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek w rozmiarze uniwersalnym, gumki 
bezlateksowe, włóknina polipropylenowa o gramaturze 40 g/m kw.? 
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby wkład workowy jednorazowy o pojemności 
1000 ml posiadały zintegrowaną z nimi pokrywę wyposaŜoną w tylko dwa króćce (porty): 
pacjent oraz próŜnia o róŜnych średnicach i kształtach, co skutecznie zapobiega omyłkowemu 
podłączeniu próŜni i pacjenta? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający wymaga, aby wkład workowy jednorazowy o pojemności 
1000 ml posiadały datę waŜności nadrukowaną fabrycznie oraz umieszczoną na kaŜdym 
wkładzie? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający wymaga, aby wkład workowy jednorazowy o pojemności 
2000 ml posiadały zintegrowaną z nimi pokrywę wyposaŜoną w tylko dwa króćce (porty): 
pacjent oraz próŜnia o róŜnych średnicach i kształtach, co skutecznie zapobiega omyłkowemu 
podłączeniu próŜni i pacjenta? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający wymaga, aby wkład workowy jednorazowy o pojemności 
2000 ml posiadały datę waŜności nadrukowaną fabrycznie oraz umieszczoną na kaŜdym 
wkładzie? 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 16 - Pakiet Nr 29 punkt 2  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrody monopolarnej 2,4 mm, 
wielorazowego uŜytku z przełącznikiem. Elektroda noŜowa ze stali nierdzewnej 
wielorazowego uŜytku. Przewód silikonowy o dł. 4,5 m, do sterylizacji parowej do 135’ C. 
Złącze trójbolcowe kompatybilne z generatorem Valleyab, ConMed typ Sabre 180, EMED. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17 - Pakiet Nr 12 punkt 1 – 2  
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest 
umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd, co do oznakowania 
znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub 
czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na 
opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? 
Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – 
foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel 
medyczny. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 18 - Pakiet Nr 12 punkt 1 - 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był umieszczony tylko od strony 
papieru? 
Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, 
która jest bardziej podatna na uszkodzenia niŜ folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo 
stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
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Pytanie nr 19 - Pakiet Nr 12 punkt 1 - 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenie normy znajdowało się bezpośrednio na rękawie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 20 - Pakiet Nr 12 punkt 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 21 cm w miejsce 
rękawa 20, 0 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 21 – Pakiet Nr 12 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozmiarze 30 cm×8 cm×100m w 
miejsce rękawa 30cm×6cm×100m?  
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 22 – Pakiet Nr 12  
Czy wystarczającym będzie złoŜenie próbek w ilości 1mb Ŝądanego rozmiaru? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie nr 23 – Pakiet Nr 14 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby test zawierał chemiczną substancję przemieszczającą się w 
dwóch niezaleŜnych okienkach? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 24 – Pakiet Nr 14 poz. 6 
Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do wskaźników na suche gorące powietrze 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów chemicznych kl. IV. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 25 – Pakiet Nr 12 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy, spełniający wymagania 
SIWZ, o rozmiarze 30cmx7cmx100m? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 

Pytanie nr 26 – Pakiet Nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1m wskazanych rozmiarów 
rękawów papierowo-foliowych? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 

Pytanie nr 27 – Pakiet Nr 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach zbiorczych po odpowiednim 
przeliczeniu ilościowym? 
Strzykawka 20 ml po 50 sztuk, strzykawka 10 ml po 100 sztuk, strzykawka 5 ml po 150 
sztuk, strzykawka 2 ml po 20 sztuk? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
Pytanie nr 28 – Pakiet Nr 1 poz. 5 
Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę 50 ml z końcówką luer-lock? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 29 – Pakiet nr 1 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego uŜytku z dodatkowym uszczelnieniem 
TBC 1ml z igłą o wymiarach 0,40×13 mm bądź o wymiarach 0,40 na 12,7 mm? 
Odp. Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 30 – Pakiet nr 1 poz. 8-17 
Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowego uŜytku pakowane po 100 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem ilościowym? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 31 – Pakiet nr 1 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków z tępym zakończeniem zapobiegającym 
fragmentacji korka w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilościowym? 
Odp. Zamawiający dopuści w/w igły, pozostałe warunki zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 32 – Pakiet nr 1 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści igłę motylek 25G o wymiarach 0,5×19 mm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 33 – Pakiet nr 1 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową do pena pakowaną po 100 sztuk z odpowiednim 
przeliczeniem ilościowym? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 34 – Pakiet nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma 
otworami naprzemianległymi? 
Odp. Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 – Pakiet nr 5 poz. 13-17 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia noworodków z zatyczką LUER? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 36 – Pakiet nr 1, nr 5, nr 6 
Ile sztuk próbek wymaga Zamawiający odnośnie wybranych pozycji w w/w pakietach? 
Odp.: Zamawiający wymaga po 1 sztuce. 
 
Pytanie nr 37 – Pakiet nr 24 poz. 1-3 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawów sterylnych serwet wykonanych 
z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m²? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 38 – Pakiet nr 24 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym 
składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  
1 obłoŜenie stolika Mayo złoŜone teleskopowo 80 x 145 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 
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1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 39 – Pakiet nr 24 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu kolanowego o 
następującym składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  
1 obłoŜenie stolika Mayo złoŜone teleskopowo 80 x 145 cm  
1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm otwór 7 x 5 cm z    
   warstwą chłonną na całej powierzchni 
1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
LUB 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta operacyjna 150 x 175 cm 
1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 
1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. 
Serweta posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory 200 x 320 cm; Ø 7x5 cm Ø 5 cm 
1 rurka drenowa 130 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 40 – Pakiet nr 24 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o 
następującym składzie: 
1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  
1 obłoŜenie stolika Mayo złoŜone teleskopowo 80 x 145 cm  
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm  
1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm  
1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 
4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
LUB 
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 
1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 
1 serweta operacyjna 150 x 200 cm 
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm; wycięcie „U” 6,5 x 95 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 



7 
 

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
Pytanie nr 41 – Pakiet nr 24 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę z 
pakowanymi niezaleŜnie od niej dwiema taśmami lepnymi? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 42 – Pakiet nr 24 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania pokrowca na przewody w rozmiarze 13 x 
250 cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 43 – Pakiet nr 24 poz. 9 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 24 i 
utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy 
konkurencyjność postępowania, a Państwu umoŜliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej 
oferty w zakresie dostaw sterylnych obłoŜeń operacyjnych. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 

 
Pytanie nr 44 – Pakiet nr 24 poz. 1-9 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania obłoŜeń pakowanych w opakowania 
zawierające jedną podwójną samoprzylepną etykietę zawierającą wszystkie wymagane 
informacje, przy czym jedna część w postaci kodu kreskowego? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 45 – Pakiet nr 26 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 26 i 
utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, z jednoczesnym dopuszczeniem moŜliwości 
zaoferowania koszuli w rozmiarze uniwersalnym, wykonanych z włókniny polipropylenowej, 
pozostałe parametry bez zmian.? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 46 – Pakiet nr 34 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych 
wykonanych z włókniny SMMMS? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 47 – PROJEKT UMOWY 
§ 5, ust. 4.1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących sposobu transportu 
zamawianego towaru poprzez odstąpienie od wymogów zawartych w ustępie 4.1 w 
przypadku wyrobów medycznych typu maski, czepki, obłoŜenia, fartuchy, koszule i  
komplety operacyjne oraz rękawiczki. Prośba nasza wynika z faktu, iŜ w/w asortyment nie 
jest objęty takimi obostrzeniami. 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 48 – Pakiet 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. 
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Pytanie nr 49 - Pakiet 24 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych bez taśmy 
samoprzylepnej? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 50 – 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. 
 

Pytanie nr 51 – 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. Tak, druga taśma w osobnym opakowaniu. 
 

Pytanie nr 52 – 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. 
 
Pytanie nr 53 – Pakiet 24 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 
33x110cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 54 – 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. 
 
Pytanie nr 55 – 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 56 – 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 57 – 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 58 – Pakiet 24 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowego pokrowca w rozmiarze 
13x250cm składanego rewersowo? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
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Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 59 – Pakiet 24 poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony przetwornika obrazu wykonanego z 
folii w rozmiarze 90x225cm? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 60 – Pakiet 24, 25 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zamiast kart technicznych wyrobów gotowych 
kart technicznych materiałów, z których zostały wykonane produkty? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 61 – 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 62 – 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 63 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 
50cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 64 – Pakiet nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych o rozmiarach 30 x 
40cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 65 – Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach 
335 x 260/200cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 66 – Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cięcia cesarskiego bez 
taśmy samoprzylepnej? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 67 – 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 68 – Pakiet 25 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych o rozmiarach 30 x 
40cm? 
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Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 69 – Pakiet 34 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych z 
włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2?  
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 70 – Pakiet 34 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych o 
długości 120 cm - M, 130 cm – L, 150 cm - XL? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 71 – Pakiet 34, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów chirurgicznych z 
nieprzemakalnymi klejonymi wstawkami w przedniej części (42g/m2) i rękawach 
(40,5g/m2)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 72 – Pakiet 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 73 –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 
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.: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 74 – Pakiet nr 1 poz. 1-4 
Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r, 
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 75 – Pakiet nr 1 poz. 10-17 
Czy Zamawiający oczekuje igieł jednorazowego uŜytku polerowanych elektrochemicznie 
celem uzyskania idealnie gładkiej powierzchni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie nr 76 – Pakiet nr 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? Stosowane z powodzeniem od wielu lat 
w Państwa placówce. 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 77 – Pakiet nr 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? Tak jak zawory obecnie stosowane w Państwa szpitalu. Pozostałe 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 78 – Pakiet nr 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 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk szczelinowy dł. 150-210 cm? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 79 – Pakiet nr 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. 
 

Pytanie nr 80 – Pakiet nr 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 81 – Pakiet nr 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 82 – Pakiet nr 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 83 – Pakiet nr 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. 
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Pytanie nr 84 – Pakiet nr 9 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do Videoprintera Mitsubishi typu K 61B-
CE, KP 61B-CE o długości 20 m. Zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie istnieją papiery o 
długości 25 m. 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 85 – Pakiet nr 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 86 – Pakiet nr 11 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szyny do palców w rozmiarze 400 x 20 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 87 – Pakiet nr 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. Stosowane z powodzeniem od wielu lat w Państwa 
szpitalu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 88 – Pakiet nr 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 89 – Pakiet nr 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? Jak obecnie 
stosowane w Państwa jednostce.  
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 90 – Pakiet nr 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? Taki 
jak stosowany z powodzeniem od wielu lat w Państwa szpitalu. Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie nr 91 – Pakiet nr 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 92 – Pakiet Nr 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. 
 
Pytanie nr 93 – Pakiet Nr 23 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami w rozm. 14, 16 oraz 
18G? Jak obecnie stosowane w Państwa jednostce. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 94 - Pakiet nr 24 poz. 1, 2, 3 i 8  
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 78×145 z laminatu 
dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 
60µm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części foliowej 55g/m², warstwa 
wzmocnienia PP 30g/m², całkowita gramatura 85g/m²? 
Czy Zamawiający w pak. 24 poz. 1 c) dopuści serwetę dolną o wymiarach 180×180? 
Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 e) dopuści taśmę samoprzylepną 9×50 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 95 – Pakiet nr 24 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana, w którego skład wchodzi:  1 serweta 
stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm; 4 ręczniki do rąk; 2 taśmy op 9 x 50 cm; 1 serweta na 
stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm; 1 elastyczna pończocha 22x75 cm; 1 serweta 
do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 
190 cm. Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, 
nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części 
podstawowej 75g/m²? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

Pytanie nr 96 – Pakiet nr 24 poz. 2 b 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 22×75 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 97 – Pakiet nr 24 poz. 3 a 
Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o wym. 230×260 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 98 – Pakiet nr 24 poz. 3 d 
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 30×120 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 99 – Pakiet nr 24 poz. 4 
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Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 32×120? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
Pytanie nr 100 – Pakiet nr 24 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną do mocowania serwet i drenów, rozmiar 
9x50 cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 101 – Pakiet nr 24 poz. 9 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego poz. 9  z pak. 24?  
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 102 – Pakiet nr 25 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 25 pozycji nr 1? 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 103 – Pakiet nr 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 wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 104 – Pakiet nr 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 wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 105 – Pakiet nr 34 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z wklejanymi wstawkami w przedniej części  
i rękawach z laminatu? 
Odp. Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 106 – Pakiet nr 14 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 18 mm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 107 – Pakiet nr 14 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji 
suchym, gorącym powietrzem w tem. 160°C/120 min., 170°C/60 min. – testy paskowe, kl.4? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie nr 108 – Pakiet nr 14 poz. 8 
Prosimy o wydzielenie w/w. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 109 – Pakiet nr 10 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furaŜerki wiązanej z tyłu 
na troki? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 110 – Pakiet nr 10 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z gumką w części tylnej, część tylna 
nie zwiększona? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 111 – Pakiet nr 26 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wiązanej z tyłu? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 112 – Pakiet nr 26 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni z gumką przyszytą a niewdzianą? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 113 – Pakiet 1 poz.1-6, 8-18,20 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 114 - Pakiet 1 poz.1-5 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 115 - Pakiet 1 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45 x 13mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 116 - Pakiet 2 poz.1 
Czy Zamawiający oczekuje wyŜłobienia na kolcu zakończonym otworem, które umoŜliwia 
całkowite opróŜnienie butelki?  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 117 - Pakiet 2 poz.8 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 z zadania 2 i utworzy z niej odrębne zadanie?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 118 - 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. 
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Pytanie nr 119 - Pakiet 6 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik płaski o pojemności 200 ml, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 120 - Pakiet 6 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran typu Redon w opakowaniu 
foliowym? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 121 - Pakiet 8 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka bez filtra hydrofobowego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 122 - Pakiet 9 poz.13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę EKG w rozmiarze 42x56mm lub o 
średnicy 43mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 123 - Pakiet 9 poz.14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę o średnicy 55 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 124 - Pakiet 10 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepek chirurgiczny wiązany na troki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 125 - Pakiet 11 poz.12 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 z zadania 11 i utworzy z niej odrębne zadanie?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 126 - Pakiet 19 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 127 - Pakiet 19 poz.3-5 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3-5 z zadania 19 i utworzy z nich odrębne zadanie?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 128 - Pakiet 23 poz.1-3 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 z zadania 23 i utworzy z nich odrębne zadanie?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 129 - Pakiet 23 poz.18-22 
Czy Zamawiający dopuści dreny zwinięte? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 130 – Pakietu nr 16 
Prosimy Zamawiającego o wyraŜenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto rękawic za 
opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania. Rękawiczki 
niejałowe pakowane są po 100 szt. i jest to najmniejsza ilość handlowa. Podanie cen 
jednostkowych za 1 sztukę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zawyŜy wartość 
oferty. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 131 – Pakietu nr 16, 17, 18 
Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości próbek dla Pakietów nr 16, 17, 18.  
Odp. Zamawiający wymaga dla pakietu nr 16 – 1 opakowania w rozmiarze M lub L, 
dla pakietu nr 17 i 18 po 3 pary. 
 
Pytanie nr 132 – Pakietu nr 17 poz. 7-9 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na placach min. 0,17 mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 133 – Pakietu nr 18 
Czy Zamawiający wymaga rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?  
Odp. Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych. 
 
Pytanie nr 134 - Pakiet  Nr 35  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane testy, eliminowały moŜliwość uzyskania 
fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, Ŝółci lub niewłaściwą jakością wody 
bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 135 - Pakiet  Nr 8 poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała pacjenta w formie rękawicy 
nasączonej jednostronnie środkiem myjącym o pH naturalnym dla skóry w rozmiarze 
24,5×16,5 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 136 - Pakiet  Nr 32 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej 
folią w rozmiarze 150 cm×200 cm, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 137 - Pakiet  Nr 2 poz. 1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do pobierania leków z filtrem 
0,1µm i odstąpi od wymogu zastawki antyzwrotnej na rzecz łatwego do obsługi jedną ręką 
klapki zamykającej zapobiegającej wypływowi zawartości? 
Odp. Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 138 - Pakiet  Nr 5 poz. 28,29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w.w pozycji? 
Odp. Zmawiający nie wyraŜa zgody. 
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Pytanie nr 139 - Pakiet  Nr 8 poz. 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby na wymiociny o poj. 1800 ml z 
przejrzystego materiału z ustnikiem w kształcie trójkąta i specjalnym zamknięciem, co 
zabezpiecza worek po uŜyciu przed wydostaniem się zawartości? 
Odp. Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 140 - Pakiet  Nr 8 poz. 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aplikatora pakowanego papier/folia? 
Odp. Zmawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 141 - Pakiet nr 17 poz. 1-6 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o zawartości protein <150 
ug/g. 
Odp. Zmawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 142 - Pakiet nr 17 poz. 7-9 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic, których oznaczenie 
prawa/lewa znajduje się opakowaniu bezpośrednim (wewnętrznej papierowej kopercie), a 
rozmiar został wtłoczony w wierzchnią część dłoni rękawicy. 
Odp. Zmawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 143 - Pakiet nr 18 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie AQL 1,0. 
NiŜszy poziom AQL gwarantuje wyŜszą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe 
bezpieczeństwo uŜytkownika. Poziom szczelności AQL oznacza poziom nieobecności dziur. 
Im niŜszy poziom AQL tym mniejsza ilość wad w przebadanej serii. 
Odp. Zmawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 144 - Pakiet 1, poz. 1-4, 6, 8-18 
Prosimy Zamawiającego o moŜliwość wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem 
ilości opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 145 - 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 potwierdza, Ŝe igły mają posiadać czerwoną nasadkę. 
 
Pytanie nr 146 - 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 147 - Pakiet 1, poz. 20 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
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Pytanie nr 148 - 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 149 - Pakiet 4, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 24G o przepływie 20ml/min, co  gwarantuje 
bezpieczną podaŜ płynów u małych pacjentów oraz zabezpiecza przed przewodnieniem, 
spełniającej pozostałe parametry SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 150 - Pakiet 4, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z oznaczeniem na opakowaniu 
jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana kaniula, informacja w 
języku angielskim.  
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 151 - 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 rozwiązania. 
 
Pytanie nr 152 - 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% 
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 153 - Pakiet 6, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o 
długości 400 mm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 154 - 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 155 - Pakiet 6 poz. 9 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik pezzer ma być sterylizowany radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
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Pytanie nr 156 - Pakiet 10 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie lekkiego czepka o gramaturze 12 g/m2, spełniającego pozostałe 
wymagania SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 157 - 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 
z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną 
na opakowaniu informację o jego braku? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 158 - Pakiet 17 poz. 1-9 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z charakterem pracy personelu 
medycznego, tzn. częstym kontaktem z substancjami dezynfekcyjnymi, Zamawiający 
oczekuje, aby rękawice chroniły przed chemikaliami, co naleŜy potwierdzić raportem z 
wynikami badań zg. z normą EN 374-3? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 159 - Pakiet 17 poz. 7-9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi 
ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285mm w zaleŜności od 
rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas 
zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, Ŝe róŜnica w długości rękawic wynika jedynie 
z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast 
długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 160 - 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 dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 161 - Pakiet 18 poz. 1 
Prosimy o sprecyzowanie, czy poprzez wzmocniony brzeg, Zamawiający rozumie dodatkowe 
podłuŜne i poprzeczne wzmocnienia mankietu, zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w 
trakcie zabiegu? 
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, Ŝe poprzez wzmocniony brzeg, Zamawiający rozumie 
dodatkowe podłuŜne i poprzeczne wzmocnienia mankietu, zapobiegające zsuwaniu się 
rękawicy w trakcie zabiegu. 
 
Pytanie nr 162 - Pakiet 19 poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z wysokiej jakości medycznego 
PCV o doskonałych właściwościach poślizgowych równowaŜnych silikonowaniu. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie nr 163 - Pakiet 19 poz. 11 i 12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w uniwersalnym rozmiarze 6 (śr. 
zewnętrzna 1,95 mm), odpowiedniej do rurek intubacyjnych w rozmiarach w zakresie i.d. 2,0 
/ 2,5 / 3,0. 
Odp.: Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 164 - Pakiet 19 poz. 14 i 15 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej 
liczbie firm na złoŜenie waŜnej i konkurencyjnej cenowo oferty.  
Odp.: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 165 - Pakiet 20 poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania klinicznego: 
jednorazowej, sterylnej maski krtaniowej przyjmującej ukształtowanie zgodne z 
anatomicznym ułoŜeniem gardła wykonanej z PCV,  z pompowanym mankietem 
powietrznym nie podwijającym się podczas prawidłowego zakładania maski, w rozmiarach 
<5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg i >100 kg, z moŜliwością 
wprowadzenia elastycznej prowadnicy i tym samym  dokonania intubacji, z podaniem 
rozmiaru dobrze w widocznym  miejscu na korpusie maski krtaniowej, bez potrzeby 
stosowania dodatkowego otworu poprawiającego efektywność wentylacji. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 166 - Pakiet 20 poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania klinicznego: 
jednorazowej, sterylnej maski krtaniowej przyjmującej ukształtowanie zgodne z 
anatomicznym ułoŜeniem gardła wykonanej z PCV (rurka oddechowa) oraz pompowany, 
powietrzny mankiet z silikonu nie podwijający się podczas prawidłowego zakładania maski, 
w rozmiarach <5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg i >100 kg, z 
moŜliwością wprowadzenia elastycznej prowadnicy i tym samym  dokonania intubacji, z 
balonikiem kontrolnym z oznakowaniem rozmiaru, bez potrzeby stosowania dodatkowego 
otworu poprawiającego efektywność wentylacji. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 167 - Pakiet 20 poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania klinicznego: maski  
krtaniowej  jednorazowego uŜytku, z PCV, przyjmującej ukształtowanie zgodne z 
anatomicznym ułoŜeniem gardła, z całkowicie przezroczystym mankietem i rurką oddechową, 
tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, ze wzmocnioną 
grzbietową częścią mankietu, z mankietem pompowanym, powietrznym nie podwijającym się 
podczas zakładania, z moŜliwością wprowadzenia elastycznej prowadnicy i tym samym  
dokonania intubacji, z wbudowanym  w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem 
do napełniania mankietu co sprzyja utrzymaniu go z dala od ust i twarzy pacjenta. Znacznik 
pozycjonowania, czarna linia ułatwiająca prawidłowe ułoŜenie maski. Dren do napełniania 
mankietu wchodzący do mankietu pod kątem 90o, opuszczający  ściankę rurki oddechowej 
pod kątem 45⁰, zakończony standardowym balonikiem kontrolnym z zastawką. Rozmiar 
maski  kodowany kolorem mankietu i oznaczony na baloniku kontrolnym, w rozmiarach i 
zakresach wagowych: rozmiar 1 (<5 kg); rozmiar 1,5 (5-10kg); rozmiar 2,0 (10- 20kg); 
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rozmiar 2,5 (20-30kg) oraz rozmiar 5 ( >70kg ). Bez potrzeby stosowania dodatkowego 
otworu poprawiającego efektywność wentylacji. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 168 - Pakiet 20 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej maski krtaniowej LMA 
Supreme z moŜliwością odsysania treści Ŝołądkowej w rozmiarach: 30-50 kg, 50-70 kg, 70- 
100 kg, ze wzmocnionym,  pompowanym, powietrznym i przeźroczystym mankietem 
niskociśnieniowym, przeźroczystym korpusem, z moŜliwością wprowadzenia elastycznej 
prowadnicy i tym samym  dokonania intubacji, bez potrzeby stosowania dodatkowego otworu 
poprawiającego efektywność wentylacji. 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 169 - Pakiet 20 poz. 3 
Czy w celu zapewnienia skutecznego odsysania treści Ŝołądkowej 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 ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 170 - Pakiet 24 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonane z 
dwuwarstwowego chłonnego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2, o składzie: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm (wykonane z folii PE 70 µm, ze wzmocnieniem 
chłonnym z polipropylenu o gramaturze 30 g/m2) 
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuŜszego boku 
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 
- 1 x taśma lepna 9x50 cm 
- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 171 - Pakiet 24 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji stawu kolanowego  o składzie: 
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (wykonana z folii PE ze wzmocnieniem 
chłonnym z polipropylenu 30g/m2) 
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142cm (wykonane z folii PE 50 µm, ze wzmocnieniem 
chłonnym z wetlaid (celuloza) o gramaturze 37 g/m2) 
-1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się 
otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny  z portem 
do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu 
trójwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, boki serwety z pełnobarierowej folii PE 
- osłona na kończynę 36,5x72cm (z bilaminatu 58g/m2) z taśmą lepną 9x50cm (sterylne, 
pakowane osobno)  
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 172 - Pakiet 24 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie: 
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  
-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80x145 cm, (wykonane z folii PE ze 
wzmocnieniem chłonnym o wysokiej wytrzymałości – wiskoza plus polietylen) 
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-1 x  serweta dolna 196x305 cm z  przylepnym wycięciem U 15x116 cm, ze wzmocnieniem 
chłonnym  77x119 cm , zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów 
-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, 
zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów 
-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa 
-1 x stokineta 30x122 cm, 2-warstwowa, (wykonana z nieprzepuszczalnego, niebieskiego 
Kratonu oraz białej poliestrowej wyściółki) 
-2 x  taśma przylepna 9x50 cm 
- 2 x ręcznik chłonny  20x30 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 173 - Pakiet 24 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie osłony na kończynę 36,5×72 cm (z dwuwarstwowego chłonnego, 
nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2) z taśmą lepną 9×50 cm 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 174 - Pakiet 24, poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę 79×140 cm. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 175 - Pakiet 24, poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie sterylnej samoprzylepnej taśmy do mocowania serwet i drenów 
9x50cm pakowanej po 2 sztuki. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 176 - Pakiet 24, poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie pokrowca na przewody w rozmiarze 13x240cm. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 177 - Pakiet 24, poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie pokrowca na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm wykonanego z 
folii PE z warstwą chłonną z polipropylenu o gramaturze 30g/m2. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 178 - Pakiet 24, poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie okrągłego pokrowca na ramię C z przezroczystej folii PE z gumką w 
rozmiarze 60x120cm. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 179 - Pakiet 24, poz. 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9 
Prosimy o dopuszczenie opakowań zawierających min. 3 samoprzylepne etykiety zawierające 
nazwę producenta, LOT, datę waŜności, numer serii. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 180 - Pakiet 16 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 opakowania handlowego próbek z kaŜdego 
rozmiaru?  
Odp. 1 opakowania handlowego w rozmiarze lub M. 
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Pytanie nr 181 - Pakiet 17 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 opakowania handlowego próbek do kaŜdej 
pozycji, czy 1 pary do kaŜdej pozycji?  
Odp. 3 pary do kaŜdej pozycji. 
 
Pytanie nr 182 - Pakiet 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 183 - Pakiet 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., 

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 184 - Pakiet 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 nogę 37 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., 

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 

Pytanie nr 185 - Pakiet 24 poz. 3 
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 kończynę 37 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., 
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Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
Pytanie nr 186 - Pakiet 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 187 - Pakiet 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 188 - Pakiet 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 189 - Pakiet 24 poz. 1-4, Pakiet 27 poz. 1-2, Pakiet 31 poz. 1-3 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów biozgodnych według wytycznych normy 
PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009. Wyroby biozgodne nie wykazują 
działania cystotoksycznego, draŜniącego i uczulającego, co znacznie podnosi poziom 
bezpieczeństwa operatorów i pacjentów.  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 

Pytanie nr 190 
Pakiet 24 poz. 2, Pakiet 24 poz. 1-9, Pakiet 27 poz. 1-2, Pakiet 31 poz. 1-3, Pakiet 34 poz. 
1-2 
Sterylizacja jest procesem specjalnym, poniewaŜ w czasie codziennej rutynowej kontroli 
efektywność sterylizacji nie moŜe być weryfikowana poprzez sprawdzanie produktów 
końcowych (wyrobów wysterylizowanych). Z tego powodu proces sterylizacji w celu 
potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany, przebieg procesu rutynowo 
monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą. 
Walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 
93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany 
program umoŜliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób 
powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, Ŝe dany proces sterylizacji przy 
zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne 
przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. 
Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla kaŜdej przemysłowej formy jałowienia 
(pary wodnej, tlenku etylenu oraz radiacji).  
Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie 
wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie 
z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej, PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu oraz 
PN EN 11137 1-3:2007 dla radiacji wymaganego prawem od kaŜdego producenta jałowych 
wyrobów medycznych. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa 
oferowanych wyrobów. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
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Pytanie nr 191 - Pakiet nr 26 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli operacyjnej wykonanej z włókniny 
SB o gramaturze 38 g/m²?  
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 192 - Pakiet nr 31 poz. 1,3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cmx45cm w miejsce serwety 50cmx50cm? 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 193 - PAKIET NR 24, 25, 31 i 34 
Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu walidacji procesu sterylizacji 
oferowanych zestawów operacyjnych, serwet operacyjnych oraz fartuchów chirurgicznych? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyŜsze rozwiązanie. 
  
Pytanie nr 194 - Pakiet nr 2 poz. nr 2  
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie MiniSpike Plus ze standardowym 
kolcem, zawierający filtr antybakteryjny 0,1-0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę 
otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 195 - Pakiet nr 2 poz. nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do infuzji nie posiadał szkodliwych ftalanów? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 196 - Pakiet nr 2 poz. nr 4 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu do infuzji z długością 
komory kroplowej 5,5 cm. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie nr 197 - Pakiet nr 2 poz. nr 7  
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłuŜacza do pomp infuzyjnych, sterylny, 
j.u., przeźroczysty, długość drenu min. 150 cm, dren zakończony łącznikiem Luer-Lock. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 198 - Pakiet nr 3 poz. nr 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, 
zabezpieczającej przed zakłuciem i zachlapaniem, wykonane z biokompatybilnego 
poliuretanu mięknącego do 70% po wprowadzeniu do Ŝyły, posiadająca standardowy 
koreczek portu bocznego, filtr hydrofobowy, min.3 pasków RTG, oznaczenie na opakowaniu 
jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana. Rozmiar 22G-14G .  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 199 - Pakiet nr 4, poz. nr 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli bezpiecznej, 
zabezpieczająca przed zakłuciem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca  
komorę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę uniemozliwiajaca wypływ krwi, min.3 
wtopione paski, kontrastujące w  RTG, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: przepływ, 



27 
 

rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana i informację w języku polskim. Rozmiary i 
wymagane minimalne przepływy : 24 G -0,7 x 19 mm o przepływie minimalnym 29 ml/min.  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
Pytanie nr 200 – wzór umowy 
Czy Zamawiający przez dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni, przypadające od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi do pracy?  
Odp.: Tak, Zamawiający za dni robocze rozumie dni przypadające od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy. 
 
Pytanie nr 201 – wzór umowy 
Jaka minimalna ilość zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiona?  
Odp. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt. a wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 202 – wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie czasu dostarczenia towaru do godziny 14:00?  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 203 – wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z towarem dostarczany był dokument WZ, 
natomiast faktura przesyłana będzie w terminie późniejszym?  
Odp. Nie. 
 
Pytanie nr 204 – wzór umowy 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby kaŜda faktura zawierała informację o numerze 
serii i dacie waŜności? 
Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360). 
Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania 
tych danych na fakturach. W tej sytuacji w przypadku wykonawców korzystających z takich 
systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru serii i daty waŜności bezpośrednio na 
fakturze moŜe być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyraŜenie zgody na zamieszczenie tych 
informacji na dokumencie WZ. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę na zamieszczenie w/w informacji na dokumencie WZ. 
 
Pytanie nr 205 – wzór umowy 
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 wyraŜa zgodę pod warunkiem, Ŝe na fakturze będzie znajdowała się 
informacja o ilości sztuk w opakowaniu. 
 
Pytanie nr 206 – wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu sprawdzania przez personel apteki 
zgodności przewiezionego towaru z fakturą? Zamawiający w umowie przewidział moŜliwość 
reklamacji, w związku, z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera 
wydaje się być bezzasadna. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie nr 207 – wzór umowy 
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. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi moŜliwości wydzielenia z Pakietu nr 24 pozycji 
9 Zamawiający dokonał modyfikacji i wydzielił z Pakietu nr 24 pozycję 9 – jednocześnie 
modyfikując załącznik Nr 8 do SIWZ i przekazując zmodyfikowany załącznik z niniejszym 
wyjaśnienia. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przedłuŜa termin składania ofert na dzień 25.04.2014 r. 
 
Termin składania ofert upływa dnia: 25.04.2014 r. o godz. 12:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w – Budynku B-2 SP ZOZ – sala 
narad w dniu 25.04.2014 r. o godz. 12:15 
 
 
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 
3. a/a. 
 
 

    -lek.med. Jacek Kret- 
 

            ……………………...…..……….. 
                                                                                             (Dyrektor/Kierownik Zamawiającego) 

 


