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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w odpowiedzi
na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 dot. Gr. 50, poz. 1-5:
Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu. Czy zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli na jednostkowym opakowaniu jest obraz ostrza wraz z numerem (rozmiarem), a bezpośrednio na
ostrzu jest wygrawerowany numer ostrza (rozmiar)? W oferowanych ostrzach numer jest jednocześnie jego
nazwą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 dot. Gr. 35, poz.1-5:
Czy zamawiający ze względu na fakt, że produkt jest do stosowania na bloku operacyjnym bezwzględnie
wymaga, aby ubranie spełniało wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych określone wg normy
PN-EN 13795?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 3 dot. Gr.36, poz.1-2:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluz z materiału SMS 45 g/m² z rękawami do łokcia, co jest
zgodne z zasadami reżimu higienicznego (długie rękawy sprzyja przenoszeniu drobnoustrojów)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 dot. Gr 94:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania Torby na wymiociny posiadającej sztywny
trójkątny plastikowy ustnik dopasowany do kształtu twarzy oraz przezroczystą niebieskawą folię?
Odpowiedz Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 5 dot. Gr 94:
Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe? Większość Toreb na
wymiociny dostępnych na rynku posiada takie opakowanie (najczęściej torebka foliowa z zamknięciem
strunowym) - zapobiega to osiadaniu potencjalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów bezpośrednio na wyrobie
i zmniejsza ryzyko zakażenia na poszczególnych etapach transportu do szpitala i finalnie w szpitalu do pacjenta.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy

Pytanie nr 6 dot. Gr 107, poz.1:
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie ,czy w grupie 107 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania
systemów mocujących do rurek intubacyjnych Tubo- Clip dostępnych w rozmiarze 1,5cm x 72cm lub 85cm (do
wyboru) z nacięciem do mocowania rurki o długości 6 cm wykonywanych z pianki poliuretanowej pokrytej
antyodleżynową warstwą bawełnianą od strony skóry pacjenta jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 7 dot. Gr 107, poz.2:
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w grupie 107 poz. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania
dwuczęściowych systemów mocujących do rurek intubacyjnych Tubo- Fix dostępnych w rozmiarze: część na
kark 2,4cm x 31cm + część mocująca rurkę 1,8 cm x 26cm z nacięciem do mocowania rurki o długości 4cm
wykonanych z pianki poliuretanowej pokrytej antyodleżynową warstwą bawełnianą od strony skóry pacjenta jak
dotychczas stosowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 8 dot. Gr 44, poz.12:
Czy w pakiecie 44 pozycji 12 należy zaoferować Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek typu
Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, z filtrem cząsteczkowym, zatyczką
zabezpieczającą lek przed wyciekiem, z filtrem bakteryjnym, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego
użytku, standardowy kolec pasujący do wszystkich rodzajów opakowań.
Odpowiedz Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9 dot. Gr 44, poz. 12:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 44 pozycji 12, co pozwoli na przystąpienie do nowo
utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
Odpowiedz Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10 dot. Gr 12, poz.1:
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na
pozycję 1 Grupy 12 parametry zestawów zgodne z opisem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11 dot. Gr 13, poz.1:
Czy Zamawiający w pozycji 1 Grupy 13 dopuści zaoferowanie zestawów z kateterem silikonowym, z balonem, z
końcówką do podłączenia worka na mocz (bez konieczności stosowania łącznika), w zestawie jedna igła
punkcyjna, zestaw bez łącznika i szpułki ( brak konieczności stosowania), pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12 dot. Gr 13, poz.3:
Czy zamawiający w pozycji 3 Grupy 13 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem z elastomeru silikonu,
zestaw bez zacisku i szpatułki (brak konieczności stosowania), opakowanie typu taca plastikowa - papier,
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 13 dot. Gr 70, poz.1:
Czy Zamawiający w pozycji 1 Grupy 70 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240cm, średnica samej pętli 2,5
cm, pozostałe parametry jak w opisie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
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Pytanie nr 14 dot. Gr 70, poz. 2,
Czy Zamawiający w pozycji 2 Grupy 70 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240 cm, średnica samej pętli 3,2
cm, pozostałe parametry jak w opisie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 15 dot. Gr 59, poz. 3:
Czy Zamawiający w pozycji 3 Grupy 59 dopuści zaoferowanie pętli 2,4 mm dł. 240cm, pozostałe parametry jak
w opisie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 16 dot. Gr 72:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 23G/0,6 mm, średnica cewnika igły 2,4 mm, pozostałe
parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 17 dot. Gr 74:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 18 dot. Gr 75:
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Grupy 65 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 19 dot. Gr 22, poz.2:
Uprzejmie prosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 2 na dreny o wewnętrznej średnicy min. 5mm,
zewnętrznej 8mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 20 dot. Gr 22, poz.3:
Uprzejmie prosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 3 na dreny niesterylne medyczne do ssaka wykonane
z PCW, pakowane w rolki po 30 m, średnica 7mm x 10mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 21 dot. Gr 43, poz.3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 3 należy zaoferować zestaw do drenażu klatki piersiowej 2 butlowy,
jednorazowy, z komorą na wydzielinę o pojemności 3000 ml i komorą regulacji siły ssania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga jednorazowych drenów do zestawu 2 butlowych (butle szklane wielorazowe)
Pytanie nr 22 dot. Gr 67, poz.1:
Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 1 należy zaoferować igły o średnicy 15G i długości 30mm,
posiadające regulację długości w zakresie 10-30mm, metalowe przyłącze do strzykawki luer-lock oraz
dodatkowy zdejmowalny uchwyt poprzeczny (motylkowy) ułatwiający precyzyjne wkłucie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 23 dot. Gr 67, poz.2:
Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 należy zaoferować igły o średnicy 15G i długość 50mm,
posiadające regulację długości w zakresie 30-50mm, metalowe przyłącze do strzykawki luer-lock oraz
dodatkowy zdejmowalny uchwyt poprzeczny (motylkowy) ułatwiający precyzyjne wkłucie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 24 dot. Gr 87:
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu odpowiadającego opisowi w SIWZ o pojemności
6ml.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 25 dot. Gr 94, poz.1:
Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 1 należy zaoferować torby na wymiociny wyposażone w plastikowy
ustnik w formie maski dostosowany do kształtu twarzy i posiadający nacięcie do zamykania torby,
wyskalowane, o pojemności całkowitej 2 litry ze skalą pomiarową w zakresie 0-2000ml.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 26 dot. Gr 94:
Czy torby na wymiociny mają być oznakowane znakiem CE jako wyrób medyczny przeznaczony do użytku
szpitalnego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 27 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi,
wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 28 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie
dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 29 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod,
wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami
poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 30 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z żelem ciekłym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 31 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na włókninie, która pozwala „oddychać” skórze?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 32 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie prostokątnym o wymiarach 51 mm x 36mm?
Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 33 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie prostokątnym z wypustką o wymiarach
36mm x 50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 34 dot. Gr 53, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o kształcie okrągłym z wypustką o wymiarach 45mm x
43 mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 35 dot. Gr 136, poz. 8:
Dotyczy pakietu 136, poz.8 - Prosimy o dopuszczenie- Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o
średnicy rur i złączy 22mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości
materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości
180cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock,
zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione: ramię do worka o stałej długości 150 cm,
worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz
zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz silikonowy uchwyt.
Odpowiedź Zamawiającego:
W Grupie 136 nie ma pozycji 8
Pytanie nr 36 dot. Gr 10, poz.1:
Czy Zamawiający w Grupie nr 10 w pozycji 1 dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL
POINT o długości 115mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 37 dot. Gr 41, poz. 1:
Czy Zamawiający w Grupie nr 41 w pozycji 1 dopuści sterylne silikonowe dreny Kehra w kształcie litery T,
o ramionach 20cm i 50cm, w:
 pozycji 1a w rozmiarze 9Ch,
 pozycji 1b w rozmiarze 9Ch,
 pozycji 1c w rozmiarze 12Ch,
 pozycji 1d w rozmiarze 15Ch,
 pozycji 1e w rozmiarze 15Ch,
 pozycji 1f w rozmiarze 18Ch?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 38 dot. Gr 106, poz. 1, 2:
Czy Zamawiający w Grupie nr 106 w pozycji 1 i 2 wymaga aby sterylny zatrzaskowy uchwyt do cewnika był
niskoprofilowy (wysokość do 5 mm) oraz posiadał przezroczystą, sztywną, płaską część zatrzaskową i gąbkową
część samoprzylepną?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy, rozmiar zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 39 dot. Gr 33, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny
wiskozowej o gramaturze 25g/m² z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, wysokość czepka z tyłu głowy
24,5 cm +/- 1cm, pakowany w kartonik składany pojedynczo, gwarantując pojedyncze wyjmowanie
z opakowania a’100szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 40 dot. Gr 33, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego typu furażerka z częścią przednią
wydłużoną z możliwością wywinięcia , w części tylnej ściągacz, wykonanego z gładkiej włókniny wiskozowej o
gramaturze 25 g/m², głębokość czepka 14cm +/- 1,2 cm, pakowany w kartonik, składany pojedynczo,
gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a’100szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 41 dot. Gr 33, poz.3:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny
wiskozowej o gramaturze 25 g/m² z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, wysokość czepka z tyłu głowy
24,5 cm +/- 1 cm, pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie
z opakowania a’ 100szt. ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 42 dot. Gr 33, poz. 4, 5:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z gładkiej włókniny
polipropylenowej o gramaturze 14 g/m², ściągany lekko gumką, średnica czepka 52 cm +/- 1cm, pakowany
w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a’ 100szt.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 43 dot. Gr 35, poz. 1-5:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych kompletów chirurgicznych spełniających
wymogi SIWZ z półokrągłym wycięciem pod szyją?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 44 dot. Gr 30, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści maskę:
Trójwarstwowa, wykonana z całkowicie z polipropylenu , niepyląca, antystatyczna, bez zawartości włókien
celulozowych i wiskozowych
Nie zawiera lateksu
Bez zawartości włókien szklanych
Hipoalergiczna
Wymiar maski: 20 cm x 9cm
Długość troków: 41,5cm (+/- 1cm)
Usztywnienie na nos wykonane z materiału pokrytego materiałem antyalergicznym
Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98,3%
Ciśnienie różnicowe Delta – P < 20,6 Pa
Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II
Ilość sztuk w opakowaniu- 50
Kolor zielony
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 45 dot. Gr 30, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści maskę:
Maska chirurgiczna wiązana
Kolor maski – biało- niebieski
Trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i
wiskozowych.
Komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów
Nie zawierająca lateksu
Bez zawartości włókien szklanych
Mikrobiologicznie czysta
Hipoalergiczna i antystatyczna
Wymiary maski: 18,5cm x 11cm (złożona)
Długość troków: górne troki: 42cm, dolne troki: 34,5 cm
W poprzek maski – poprzeczny szew
Usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (ANTYALERGICZNE)
Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE >=99,5 %
Ciśnienie różnicowe Delta – P <=35,3 Pa
Maska 1838 R posiada właściwość odporności na przesiąkanie płynów
Splash Resistance Pressure = 120mmHg
Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II R
Ilość sztuk w opakowaniu – 50
Na opakowaniu nr serii i data ważności
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 46 dot. Gr 70, poz. 1, 2:
Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuszcza jednorazowe pętle do polipektomii o średnicy samej pętli 25mm, a
w pozycji nr 2 o średnicy samej pętli 33mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 47 dot. Gr 72:
Czy Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwania jednorazowe ( pakowane pojedynczo, sterylne , gotowe do
bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki , w
osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 23 lub 25 G długość robocza 230cm,
średnica kanału roboczego Ø2,3?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 48 dot. Gr 26 , poz. 1-6:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno-gardłowe Guedel 1 xuż nr 1-6 o długości 70-120mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 49 dot. Gr 26, poz. 1-6:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe Guedel 1 x uż nr 0-5 o długości 60-110mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 50 dot. Gr 26, poz. 24-29:
Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem głębokości w postaci wyraźnych czarnych pasków, spełniających
pozostałe wymagania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 51 dot. Gr 29, poz. 1-5:
Czy Zamawiający dopuści maski i nebulizatory mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 52 dot. Gr 126, poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści łącznik bez czerwonego kapturka?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 53 dot. Gr 126, poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągalny do 180cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 54 dot. Gr 126, poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem 2l?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 55 dot. Gr 126, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, sterylny o skuteczności filtracji bakteryjnej
i wirusowej 99,999%, złącza proste 22M-15F/22F-15M, waga 23g, objętość 32ml, dla objętości oddechowych
150-1200ml, oporach przepływu 0,6 cm H2O przy 30 l/min, czas zastosowania 24h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 56 dot. Gr 126, poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści oddechowy sterylny mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności
filtracji 99, 999999% z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 34,2 mg H2O przy
Vt=500ml, dla objętości oddechowej 200-1500ml, czas zastosowania 24h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 57 dot. Gr 126, poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym
z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej nawilżanie dopływającego
tlenu, z samodomykającym, jednomembranowym portem do odsysania, skuteczność nawilżania 27,4 mg H20/l
przy Vt=500ml, przestrzeń martwa 8ml, opór przepływu 0,36 cm H2O przy 30l/min, przeznaczony do objętości
oddechowej Vt> 25ml, waga 4,5 g , sterylny , czas zastosowania 24h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 58 dot. Gr 126, poz. 12:
Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr z wymiennikiem, o filtracji zarówno mechaniczne i
elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999% , przestrzeni martwej 26ml, okrągły,
objętość oddechowa 75 – 1200ml, port kapno na lince typu Luer, port CO2, przezroczysty, bez zawartości
lateksu i DEHP, sterylny czas zastosowania 24h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 59 dot. Gr 1, poz.1, 2:
Czy Zamawiający pod pojęciem „otwór na kolec po zakończonej infuzji” ma na myśli dodatkowe miejsce na
bocznej ścianie regulatora przyrządu, gdzie po zakończonej infuzji można umieścić kolec przyrządu?
Odpowiedź Zamawiającego?
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 60 dot. Gr 2, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora
pozbawiona PVC - igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek
15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji,
zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister – pack folia-papier,
osobno dołączony worek na butelkę o pojemności 100ml?
Odpowiedź Zamawiającego?
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 61 dot. Gr 2, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora
pozbawiona PVC - igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek
15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji,
zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister – pack folia-papier,
osobno dołączony worek na butelkę o pojemności 500ml?
Odpowiedź Zamawiającego?
Podrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 62 dot. Gr 5, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści igły z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków 1,2 o długości 40mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 63 dot. Gr 6, poz. 1-10:
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł j.u. w opakowaniach po 100szt, z odpowiednim przeliczeniem
wymaganej ilości?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 64 dot. Gr 7, poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby korki posiadały trzpień nie wystający powyżej krawędzi korka, co dodatkowo
zabezpiecza przed przypadkową kontaminację?
Odpowiedz Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 65 dot. Gr 26, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno-gardłową Guedel 1x uż nr 1/70mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 66 dot. Gr 26, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno- gardłową Guedel 1x uż nr 2/80mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 67 dot. Gr 26, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 3/90mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 68 dot. Gr 26, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści sterylna rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 4/100mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 69 dot. Gr 26, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści sterylna rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 5/110mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 70 dot. Gr 26, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści sterylna rurkę ustno- gardłową Guedel 1 x uż nr 6/120 mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 71 dot. Gr 26, poz. 32:
Czy Zamawiający dopuści sterylny przewód tlenowy z uniwersalnym złączem na obu końcówkach dren odporny
na zaginanie długości od 210 cm-213cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 72 dot. Gr 27, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w rozmiarze 5,0 x 800cm, pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 73 dot. Gr 38, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 74 dot. Gr 38, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o gramaturze 0,16mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 75 dot. Gr 45, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków j.u. w opakowaniach po 75 szt. z odpowiednim przeliczaniem
wymaganej ilości do pełnych opakowań w górę tj. 4067 op.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak dopuszczamy
Pytanie nr 76 dot. Gr 45, poz. 3,4:
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe miski nerkowe tekturowe o długości 25 cm +/- 1cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 77 dot. Gr 49, poz. 3:
Czy Zamawiający oczekuje Cytofixu pakowanego w opakowaniach 150ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 78 dot. Gr 49, poz. 9:
Czy Zamawiający oczekuje żelu EEG w opakowaniach 0,25l?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 79 dot. Gr 49, poz. 10:
Czy Zamawiający oczekuje żelu Signagel w opakowaniach 250g?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 80 dot. Gr 49, poz. 11:
Czy Zamawiając dopuści w tej pozycji żel ścierny w opakowaniach po 250 g, spełniający tą samą funkcję?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 81 dot. Gr 95, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji sterylne łyżki żarówkowe jednorazowego użytku typu LiteBlade
wykonane z metalu, zachowujące wszystkie pozostałe parametry?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 82 dot. Gr 95, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji łyżki typu Miller rozm. 0?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 83 dot. Gr 95, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji łyżki typu Miller rozm. 00?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 84 dot. Gr 31, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści półmaskę w kolorze białym – wyróżnik klasy niebieskie gumki na głowę? Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 85 dot. Gr 31, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści półmaskę w kolorze białym – wyróżnik klasy czerwone gumki na głowę? Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 86 dot. Gr 59 , poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga opatrunku klasy wyrobu sterylnego IIa ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 87 dot. Gr 59, poz. 2, 3, 4, 5:
Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzanie bariery
folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statycznie znamiennej ilości
próbek (min 32)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy

11

Pytanie nr 88 dot. Gr 96, poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści - strzygarkę chirurgiczną stosowaną do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów
przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi, która może być stosowana do usuwania
wszystkich typów włosów (grubych, cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jak i mokrych, a także do
delikatnych okolic ciała. Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy ledowy wskaźnik naładowania baterii,
akumulator strzygarki jonowo- litowy (Li-lon) wielokrotnego ładowania. Oddzielna ładowarka zawiera przewód
elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zapewnia 160 min. pracy po pełnym naładowaniu
baterii, czas ładowania 3 godz.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 89 dot. Gr 96, poz. 3 i 4:
Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki wymienionej w pyt. do poz. 1 i 2? – ostrza jednokrotnego użytku
o szerokości cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Taka konstrukcja wyklucza
uszkodzenie skóry Ostrza przeznaczone są do usuwania z jednakową skutecznością wszystkich rodzajów
włosów w tym włosów długich, grubych i gęstych, suchych i mokrych w tym do miejsc wrażliwych
i trudnodostępnych. Ostrza jednorazowe pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 90 dot. Gr 101:
Czy zamawiający dopuści maskę;
Trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, antystatyczna, bez zawartości włókien
celulozowych i wiskozowych
Nie zawiera lateksu
Bez zawartości włókien szklanych
Hipoalergiczna
Maska posiada zintegrowaną osłonę na oczy wykonaną z poliestru, antyrefleksyjną i przeciwmgielną
Wymiary maski: 20 cm x 9cm
Wymiary osłony na oczy:30 cm x 10cm
Długość troków: 41,5 cm ( +/- cm)
Usztywnienie na nos wykonane z materiału pokrytego materiałem antyalergczicznym
Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE > 98,3%
Ciśnienie różnicowe Delta – P<20,6 Pa
Maska spełnia wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu II
Ilość sztuk w opakowaniu- 50
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 91 dot. 55, poz. 1, 2:
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwe konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z
szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek o pojemności 1000 ml kształt okrągły i 2000 ml kształt
okrągły konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na
czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W celu ochrony pacjenta jak i
personelu medycznego każdy wkład i kanister firmy Vacsax wyprodukowany jest w opatentowanej technologii
antybakteryjnej z użyciem jonów srebra, które zapewniają trwałą ochronę bakteriologiczną przed szeregiem
powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria,
Pseudomonas czy Campylobacter, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli chodzi o
użytkownika, jak i o pacjenta (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się
kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w
pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System
Vacsax posiada uniwersalny zwężający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie
jest schodkowy, obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze
w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone w filtr
hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem
z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany
system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Wymiana wkładów wymaga
odłączenia źródła ssania.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 92, dot. Gr 93, poz. 1, 2:
Czy Zamawiający dopuści szczotki z polietylenową szczecinką oraz poliuretanową gąbką?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 93, dot. Gr 93, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem o jednym stopniu miękkości?
Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są
w specjalny system, który nie jest tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne mycie
rąk.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 94, dot. Gr 93, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyła pisarska w opisie przedmiotu
zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niejałowych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę
nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (4% glukonianem chlorheksydyny) nie są poddawane procesowi
sterylizacji, czyli nie są jałowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 95, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:
Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby
wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym,
czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny min. 100g/m2?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy SIWZ
Pytanie nr 96, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na
skórę pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy SIWZ
Pytanie nr 97, dot. Gr 123, poz. 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50sztuk?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy SIWZ
Pytanie nr 98, dot. Gr 53, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o wymiarach 44x30 mm, pozostałe parametry
oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 99, dot. Gr 53, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod okrągłych z języczkiem o wymiarach 45x 42mm, pozostałe
parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 100, dot. Gr 53, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod okrągłych o średnicy 50mm, pozostałe parametry oferowanych
elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 101, dot. Gr 53, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod prostokątnych o zaokrąglonych rogach z języczkiem o wymiarach
50x35mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 102, dot. Gr 53, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny op. – 50szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 103, dot. Gr 53, poz. 1:
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny
jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 104, dot. Gr 54, poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12m.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 105, dot. Gr 54, poz. 5:
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy zamawiający dopuści
również zamiennik?
Odpowiedź Zamawiającego:
Oryginały
Pytanie nr 106, dot. Gr 54, poz. 7:
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50mm x 30m.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 107, dot. Gr 54, poz. 8,
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23m.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 108, dot. wzoru umowy, par. 3 ust. 5:
Prosimy o zmianę terminu zawartego w par. 3 ust. 5 na 3 dni robocze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 109, dot. wzoru umowy, par. 3 ust. 6:
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5-7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do
dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność
zbadania towaru pod kątem jej zasadności oraz odbioru reklamowanego towaru z siedziby Zamawiającego w
terminie 48 godzin. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego
skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenia niemożliwe - zgodnie z art. 387 § 1
kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 110, dot. wzoru umowy, par. 7 ust. 1:
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień,
składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w
zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt
wykonanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 7 ust. 1 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy
nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie
zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując
jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego
może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. Akt KIO/UZP 22/07) Izba
wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego
zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartość, którą na pewno przeznaczony na potrzeby
realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenie przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29
ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”.
Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu,
jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może
prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 111, dot. wzoru umowy, par. 7 ust.3:
Prosimy o wykreślenie par. 7 ust. 3 z projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest
wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli
przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego.
SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego
integralną część umowy o zamówienie i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak
opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje
towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy
pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilość poszczególnych pozycji towaru, według własnego
uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art.
144pzp. Wykonawcą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 112, dot. wzoru umowy, par. 9 ust. 1 lit.d) , par. 9 ust. 3,4:
Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara w aktualnej wysokości
są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza
cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa za nieterminową płatność nie przewiduje kar dla
Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. i sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy
orzeka że wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak
wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem
Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna- jako rażąco wygórowana
powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umownatracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483§ 1 k.c.)- prowadziłby do nie uzasadnionego wzbogaceni
wierzyciela”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 113, dot. wzoru umowy, par. 9 ust. 1 lit.e):
Prosimy o wykreślenie par. 9 ust. 1 lit. e) ze wzoru umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 114, dot. Gr 1, poz. 1 i 2:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych wykonanych z wysokiej
jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje
bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, bez zawartości DEHP czyli
szkodliwych ftalanów, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 115, dot. Gr 3, poz.3-6:
Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem
ilości na opakowania w formularzu cenowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 116, dot. Gr 3, poz.3-6:
Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki maja posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę
odpowiadającą dokładnie pojemności strzykawki czyli dla strzykawki 2ml – skala do 2ml, dla poj. 5ml – skala
do 5ml, dla poj.10ml – skala do 10ml, dla poj.20ml – skala do 20ml, bez rozszerzenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 117, dot. Gr 2, poz. 7 i 8:
Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawkami mają mieć tło ki cylinder wykonane z polipropylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 118, dot. Gr 2, poz. 7 i 8:
W związku z wymogiem, aby strzykawka posiadała na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu
poprawnej identyfikacji strzykawki na wyświetlaczu menu pompy prosimy o podanie posiadanych typów oraz
producentów pomp strzykawkowych, w których stosowane będą zaoferowane strzykawki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 119, dot. Gr 5, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie igieł tępych dedykowanych do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania
leków w rozmiarze 18g x40mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 120, dot. Gr 5, poz. 2:
Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma być wyposażona w filtr 5 mikronów dla efektywnej filtracji drobin szkła,
metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 121, dot. Gr 8, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy,
które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie
gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane w Państwa Placówce?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 122, dot. Gr 10, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT, tak
jak obecnie stosowane, ma być pakowana w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega
mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną
sterylność produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 123, dot. Gr 11, poz. 1:
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy
plastycznej posiadały do wyboru przez Zamawiającego mandryn nylonowy lub metalowy tak jak obecnie
stosowanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 124, dot. Gr 11, poz. 1 i 2:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe mają być skalowane co 1cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 125, dot. Gr 12, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki miały linię pozycjonującą ułatwiającą
zakładanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 126, dot. Gr 12, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1cm tak jak obecnie stosowane
przez Zamawiającego ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 127, dot. Gr 12, poz. 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z poliuretanu cystoskopowych – rozmiary 4,86F dł 24-30cm , zawierające prowadnicę pokrytą PTFE dł. 150cm popychacz.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 128, dot. Gr 12, poz. 5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Lunderquista dł. 80cm do zabiegów PCNL z miękką
końcówką proste (6cm) lub typu J (7cm).
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 129, dot. Gr 13, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii przezskórnej metoda dwustopniową, tak jak
obecnie stosowany, zawierającego igłę 2-częściową z końcem widocznym w USG, cewnik J pokryty hydrożelem
z nacięciami poprzecznymi dla zamocowania nitki, kranik i łącznik w rozmiarach 6/8/10F.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 130, dot. Gr 13, poz. 3:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do cystostomii posiadającego plaster mocujący (taśmę
adhezyjną) zamiast szpulki mocującej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 131, dot. Gr 14, poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z zakończeniem typu Dufor 100% silikon z balonem o
pojemności 50ml, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 132, dot. Gr 14, poz. 4:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour trójdrożne wykonane ze 100% silikonu maja być pokryte
hydrożelem, co ułatwia ich zakładanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 133, dot. Gr 14, poz. 7 i 8:
Prosimy o dopuszczenie cewników Foleya, tak jak obecnie stosowane, z balonem o pojemności 15ml,
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 134, dot. Gr 14, poz. 7:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley wykonane ze 100% silikonu mają być rowkowane na całej długości
lub posiadać inną konstrukcję (zamiast rowkowania) umożliwiającą odprowadzanie wydzielin z cewnik
moczowej zapobiegając ewentualnym zaropieniom oraz zmniejszająca ryzyko odleżyn w cewce (cewnik
dedykowany między innymi dla pacjentów po zabiegach na cewce moczowej)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 135, dot. Gr 15, poz. 1-4:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do karmienia, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać fabrycznie
nadrukowaną przez producenta informację o bezpiecznym czasie stosowania do czterech tygodni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 136, dot. Gr 16, poz. 1-4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania o długości minimum 30 cm, spełniających
pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 137, dot. Gr 16, poz. 1-9:
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy suma średnic otworów bocznych ma być mniejsza niż średnica
otworu centralnego, co zapobiega zassaniu śluzówki?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 138, dot. Gr 16 poz. 1-9:
Prosimy o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym cewników ma się znajdować oryginalny nadruk z:
rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 139, dot. Gr 16 poz. 1-9:
Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „kod barwny i numeryczny na cewniku” Zamawiający oczekuje
cewników posiadających barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 140, dot. Gr 16 poz. 1-9:
Prosimy o sprecyzowanie czy łącznik w cewnikach ma być karbowany wewnątrz co gwarantuje trwałe
połączenie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 141, dot. Gr 16 poz.1-10:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników do odsysania sterylnych pakowanych w pojedyncze
opakowanie – folia/papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 142, dot. Gr 16, poz.10:
Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych bez kodu numerycznego na
cewniku, pakowanych w pojedyncze opakowanie- folia/papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 143, dot. Gr 16, poz. 1-10:
Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki Foley mają być podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz
zewnętrzne opakowanie folia-papier, co zapewni ich aseptyczne użytkowanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 144, dot. Gr 16, poz. 1-10:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 145, dot. Gr 19, poz. 1-3:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają się cechować długością min.28-29cm, tak jak obecnie stosowane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 146, dot. Gr 19, poz. 1-3:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają się posiadać plastikową zastawkę?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 147, dot. Gr 19 poz.13:
Prosimy o wyjaśnienie czy filtr hydrofobowy komory pomiarowej ma posiadać obudowę uniemożliwiającą
przekłucie bądź inne uszkodzenie filtra prowadzące do potencjalnej kontaminacji zestawu, tak jak obecnie
stosowane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 148, dot. Gr 19 poz.13:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren
wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku,
a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru
godzinowej zbiórki moczu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 149, dot. Gr 19 poz.13:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej, tak jak w obecnie stosowanych
systemach, ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania
moczu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 150, dot. Gr 20 poz. 1-5:
Prosimy o sprecyzowanie czy dren Pezzera ma być sterylizowany radiacyjnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 151, dot. Gr 20 poz. 1-5:
Prosimy o sprecyzowanie czy dren Pezzera ma posiadać otwory boczne o zaoblonych krawędziach o średnicy
nie przekraczającej 5mm, tak jak obecnie stosowane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 152, dot. Gr 20, poz. 6-11:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych drenów otrzewnowych wykonanych z medycznego pcv
pakowanych pojedynczo w opakowanie folia-papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 153, dot. Gr 17, poz. 1-4:
Prosimy o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania, tak jak obecnie stosowane, mają być
skalowane co 1 cm, co pozwala na kontrolę położenia cewnika?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 154, dot. Gr 20 poz. 1-5:
Prosimy o wyjaśnienia czy cewniki do kontrolowanego odsysania maja być wyposażone w przeźroczysty
konektor (łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny? Pełna kontrola nad siłą
ssania znacznie redukuje stopień hipoksji i ryzyko uszkodzenia tkanek.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 155, dot. Gr 21 poz. 1:
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane produkty posiadały podwójne
opakowanie, to jest dren był całkowicie zamknięty w worku foliowym a następnie opakowany na zewnątrz
w opakowanie papier-folia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 156, dot. Gr 22, poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania o średnicy 5,6/8,0mm, tak jak obecnie stosowany.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 157, dot. Gr 24, poz.1,2:
Czy Zamawiający oczekuje końcówki zakończonej atraumatycznym zabezpieczeniem, tak jak obecnie
stosowane?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 158, dot. Gr 25, poz. 1:
Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma cechować się długością min.100cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 159, dot. Gr 25, poz. 1:
Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma być wykonana z lateksu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 160, dot. Gr 29, poz. 1-2:
Prosimy o wyjaśnienie, czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°)antyprzelewową konstrukcja o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni
(elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 161, dot. Gr 29, poz. 3-5:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek tlenowych biologicznie czystych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 162, dot. Gr 102, poz. 1-3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej firmy Becton Dickinson z portem
bocznym umieszczonym niecentralnie nad skrzydełkami, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną zapobiegająca
zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz w automatyczny zatrzask w postaci plastikowej osłonki
o gładkich krawędziach zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem i innymi przypadkami
nieprzewidzianej ekspozycji na krew, uruchamiany zaraz po użyciu igły, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 163, dot. zapisów SIWZ:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości
Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem
weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest
uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez
Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny
jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 164, dot. zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego,
wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności
zaoferowanego asortymentu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 165, dot. wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to
efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE
(zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z
powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na
bardzo niskim poziomie) -podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do
zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja
części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może
pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do
przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne
dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu
medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 166, dot. wzoru umowy:
Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikom ww. postępowania o zamówienie publiczne uprawnień,
wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ - zwanej w dalszej części pisma ustawą PZP, zwracamy się do Państwa jako
Zamawiającego o udzielenie nam wyjaśnień w kwestii związanej z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) ww. postępowania dotyczącymi zapisu z wzoru umowy - § 7 ust. 1, stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ, gdzie Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu
zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiejkolwiek nawet najmniejszej części. Prosimy o
podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia
publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z
jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu.
Uzasadnienie: Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań
wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z
przyszłych procedur przetargowych za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie
niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości
przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku nabycia przedmiotu
umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przesłanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie
tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione
straty. Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
(KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na
zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie
zamawianych ilości. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy
(dotyczy § 7 ust. 1) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (…) Zamawiający zastrzega
sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę,
jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%. (…) albo też dopuszczenie możliwości
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jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie on
mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia
wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 167, dot. Gr 70, poz. 1 i 2:
Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuszcza jednorazowe pętle do polipektomii o średnicy samej pętli 25mm, a
w pozycji nr 2 o średnicy samej pętli 33mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 168, dot. Gr 72:
Czy Zamawiający dopuszcza Igły do ostrzykiwania jednorazowe (pakowane pojedynczo, sterylne, gotowe do
bezpośredniego użycia) o odpowiedniej sztywności i ostrości umożliwiające nakłucie twardej śluzówki, w
osłonce z tworzywa sztucznego, długość ostrza igły 4 mm, średnica 23 lub 25G długość robocza 230 cm,
średnica kanału roboczego Ø 2,3?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytania 169, dot. Gr 30, poz. 1,2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski o wym. 18cm x 9,5 cm ze sztywnikiem na nos o długości 13 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 170, dot. Gr 30, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w kolorze biało- zielonym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 171, dot. Gr 30, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski pakowanej a’ 25szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 172, dot. Gr 31, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w kolorze białym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 173, dot. Gr 35, poz. 1-5:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjne wykonanego z włókniny sms; pozostałe parametry
zgodne z SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 174, dot. Gr 59, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach:
- o wym. 4,4 cm x 4,4cm
 Wykonany z folii poliuretanowej
 Posiada odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki któremu zachodzi prawidłowa
wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym
gromadzeniem się wilgoci i maceracją.
 Stanowi barierę dla drobnoustrojów, bakterii znajdujących się w środowisku zewnętrznym pacjenta,
przez co minimalizowane jest ryzyko infekcji.
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Wodoodporny- umożliwia wykonanie czynności higienicznych z użyciem wody, bez obawy o
przemoczenie opatrunku i rany
Przezroczysty- umożliwia obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku
Bardzo cienki i elastyczny- dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
Dobra przylepność- doskonale przylega do skóry, co zapobiega przedwczesnemu i przypadkowemu
odklejaniu się opatrunku
Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym
Może pozostać na miejscu zaaplikowania do 7 dni, optymalny czas utrzymania opatrunku to 3-4 dni
System aplikacji typu „ ramka” lub trójstopniowy ułatwia precyzyjne, bezbolesne i skuteczne założenie
opatrunku
Aby zaaplikować opatrunek posiadający system trójstopniowej aplikacji należy usunąć tylne
zabezpieczenie, papierowe, następnie zdjąć wierzchnie, niepełne zabezpieczenie papierowe układające
się w charakterystyczną ramkę
Aby założyć opatrunek posiadający system trójstopniowej aplikacji należy najpierw usunąć tylne
zabezpieczenie papierowe, następnie zgodnie z umieszonymi wskaźnikami strzałkowymi zdjąć
wierzchnie zabezpieczenie foliowe
Niezależnie od rodzaju aplikacji czynności wykonywać dokładnie, aby uniknąć zagięć folii i zapewnić
jej właściwe , równomierne rozłożenie na skórze.
Dostępny w wielu rozmiarach, w różnych wersjach:
 z wkładem chłonnym umiejscowionym centralnie na folii opatrunku
 z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli
 bez wycięcia i wkładu chłonnego
Hypoalergiczny

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 175, dot. Gr 59, poz. 6, 7:
Czy Zamawiający dopuści jałowe opatrunki do zamykania brzegów raz bez wzmocnienia z jedwabnej nitki?
Odpowiedź Zamawiającego :
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 176, dot. Gr 59, poz. 6, 7:
Czy Zamawiający dopuści jałowe opatrunki do zamykania brzegów ran wykonanej z wzmocnionej nylonowej
włókniny typu spunbond?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 177, dot. Gr 60, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny o następujących parametrach:
 Samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym
 Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
 Mikropory w strukturze włókniny- zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki
czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem , a skórą
 Centralnie umieszczony wkład chłonny – chłonie umiarkowany wysięk z rany
 Wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu- zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia
usunięcie opatrunku
 Hypoalergiczny
 Elastyczny- opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia
swobodę ruchów
 Łatwy do zamocowania na skórze
 Zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejaniu opatrunku
 Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą
 Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i
skuteczną aplikację
 o wym. 5,8 cm x 8,3 cm
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 178, dot. Gr 108, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca o wym. 7cm x 120 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 179, dot. Gr 118, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej o następujących parametrach nie
zawierający płynu do płukania ust: Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z
możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18 cm,
długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy
gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45º dla wygodnej manipulacji.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie
zbiorcze a’ 50sztuk.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 180, dot. Gr 119, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o następujących parametrach:
Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15
cm x 22 cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce ( 60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o
min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85%. Zawierające w składzie m. in. dimetikon, polisorbat 20, dioctan
glutaminianu tetrasodowego. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a’8 sztuk. Na opakowaniu typu „ Flow
wrap” nadrukowania ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Zarejestrowane jako wyrób
medyczny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 181, dot. Gr 120, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka o następujących parametrach: Jednorazowy czepek do
bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywkę. Nie wymagający namoczenia oraz
spłukiwania. Zawierając w składzie m. in. kokamidopropylobetaninę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego.
Pakowane pojedynczo z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20sek. w 650 W). Zapachowy. Opakowanie
typu „ Flow wrap”. Wyrób nie zawiera lateksu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 182, dot. Gr 122, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60cm x 90cm; oddychający, wkład chłonny
wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność
800ml. Powierzchnia pokryta włókniną polipropelenową o gramaturze 15 g/m². Część spodnia z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g/m² (celuloza+
superabsorbent). Łączna gramatura podkładu 180±10g/m². Waga produktu 100g Zapewnia trwałe zatrzymanie
bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 183, dot. Gr 123, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwuwarstwowej, jednorazowej myjki do mycia ciała w formie
prostokątnej rękawicy nasączonej obustronne środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 wykonana w 100% z
włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmira 15cm x 22cm, gramatura 65 g/m2.
Opakowanie jednostkowe a’ 12 sztuk. Produkt pozbawiony lateksu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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Pytanie nr 184, dot. Gr 123, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o następujących parametrach:
 Wykonana z miękkiego , delikatnego i chłonnego materiału
 Wykonana z celulozy (Airlaid)
 Możliwość założenia na dłoń
 Gramatura celulozy 60g/m²
 Rozmiar 16cm x 22cm
 Odporna na rozrywanie
 Sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi
 Jednorazowego użytku
 Opakowanie a’ 50sztuk
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 185, dot. Gr 123, poz. 1, 2:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek nie będących wyrobem medycznym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 186, dot. Gr 129, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent,
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze
białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia
przenoszenie pacjenta do 150kg. Chłonność 1,5 l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.
Coli, redukuje zapach. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez przeszyć, nie powodującej uszkodzeń
skóry pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 187, dot. Gr 5, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w opakowaniu jednostkowym nie nałożoną na strzykawkę?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 188, dot. Gr 10, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G 25 0,5x120?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 189, dot. Gr 10, poz. 1:
Czy Zamawiając dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G 25 0,5 x 90?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 190, dot. Gr 15, poz. 1-4:
Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z otwartą końcówką spełniające pozostałe wymagania zawarte w
SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 191, dot. Gr 15, poz. 10-14:
Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe o długości 100cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 192, dot. Gr 15, poz. 10-14,
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi spełniające pozostałe wymagania
zawarte w SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 193, dot. Gr 16, poz. 1-10:
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.
Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar
cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi
standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa
o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na
cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz
praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego
producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex
uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcą na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź
Zamawiającego umożliwi złożenie atrakcyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców, a tym samym
Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 194, dot. Gr 16, poz. 1-10:
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pakowane pojedynczo w opakowanie zewnętrzne folia- papier?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 195, dot. Gr 16, poz. 1-10:
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 196, dot. Gr 19, poz. 14:
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu z dwiema zastawkami: w worku oraz
pomiędzy komorą pomiarowa a drenem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 197, dot. Gr 20, poz. 1-5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z zadania 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania?
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 198, dot. Gr 20, poz. 6-11:
Czy Zamawiający dopuści dreny w całości wykonane z silikonu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 199, dot. Gr 20, poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarze CH 27?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 200, dot. Gr 20, poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarze CH 30?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 201, dot. Gr 20, poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze CH 33?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 202, dot. Gr 21, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pakowane pojedynczo?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 203, dot. Gr 22, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 5,6 mm i zewnętrznej 8 mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 204, dot. Gr 22, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści dren pakowany a’ 50mb?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 205, dot. Gr 26, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 1/70mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 206, dot. Gr 26, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 2/80mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 207, dot. Gr 26, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 3/90mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 208, dot. Gr 26, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 4/100mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 209, dot. Gr 26, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 5/110mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 210, dot. Gr 26, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści sterylne rurki ustno- gardłowe w rozmiarze 6/120mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 211, dot. Gr 26, poz. 7-12:
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie rurki oraz na łączniku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 212, dot. Gr 26, poz. 24-29:
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z 2 znacznikami głębokości w postaci półpierścieni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 213, dot. Gr 41, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kera ramiona min. 18 x 45cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 214, dot. Gr 41, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści dreny Penrosa o szerokości min. 25mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 215, dot. Gr 45, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 216, dot. Gr 78, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 217, dot. Gr 93, poz. 1,2:
Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk wykonane z polietylenu i poliuretanowej gąbki?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 218, dot. wzoru umowy par 3 ust. 5:
Prosimy o wydłużenie terminu do 72 godzin i liczenie go w dni robocze.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 219, dot. wzoru umowy par 3 ust 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dniach roboczych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 220, dot. wzoru umowy par 9 ust 1b):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie usunięcia wad w terminie
wyznaczonym dodatkowo do 3% wartości brutto reklamowanego towaru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 221, dot. wzoru umowy par 9 ust 1e):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 222, dot. Gr 26, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki chirurgicznej ze sztywnikiem o długości 13 cm. Pozostałe
wymogi zgodne z SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 223, dot. Gr 26, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki chirurgicznej w kolorze niebieskim. Maseczka o wielkości
17,9 x 9,2 cm, sztywnik 13 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 224, dot. Gr 26, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej w kolorze białym, maski pakowane luzem w
pudełka.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 225, dot. Gr 26, poz. 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych luzem w pudełka, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 226, dot. Gr 33 poz.1:
Prosimy o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53
cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12 g/m2. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób
medyczny i środek ochrony osobistej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 227, dot. Gr 33 poz.2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w kształcie hełmu o gramaturze 26 g/m2, wykonanego z
włókniny wiskozowej (71% jedwab wiskozowy + 29% polimerowej mieszaniny wiążącej), 50 sztuk w
dozowniku, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 228, dot. Gr 33 poz. 3-5:
Prosimy o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły.
Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie
100 szt. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 229, dot. Gr 35:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aby spodnie i bluza były pakowane osobno co pozwali na lepszy dobór
odpowiedniego rozmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 230, dot. Gr 59 poz.1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 231, dot. Gr 59 poz.1-2:
Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
zaoferowanych opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 232, dot. Gr 59 poz.3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7cm x 9cm bez wzmocnienia włókniną,
pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 233, dot. Gr 59 poz.5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez wzmocnienia włókniną w rozmiarze 4,5cm x 4,5cm lub
6cmx7cm pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 234, dot. Gr 59 poz.6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego,
elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem
samoprzylepnym (kopertka a 6 pasków) rozmiar 6mmx38mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 235. Dot. Gr 59 poz.7:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego,
elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem
samoprzylepnym (kopertka a 10 pasków) rozmiar 3mmx75mm, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 236, dot. Gr 59 poz.8:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo
oferty większej ilości oferentów .
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wydzielamy
Pytanie nr 237, dot. Gr 62:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania okleiny do mocowania cewników i sond donosowych pozwalających
na prostą trzystopniową metodę aplikacji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 238, dot. Gr 93 poz.1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion powinny
być sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 239, dot. Gr 93 poz.1:
Czy Zamawiający oczekuje szczoteczek wykonanych z polietylenu (z jednej strony szczecinki zróżnicowanej
długości a z drugiej gąbka, wyposażone w czyścik do paznokci)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 240 dot. Gr 93 poz.2:
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie zamówienia tj. „jałowa jednorazowa szczotka(..)
nasączona 4% chllorheksydyną” z uwagi na fakt ze szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną 4% środkiem
dezynfekcyjnym nie są poddawane procesowi sterylizacji czyli nie są jałowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 241, dot. Gr 96 poz.3:
Prosimy o dopuszczenie ostrzy do strzygarki chirurgicznej CareFusion i szerokości strzyżenia 31,5 mm
spełniających pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 242, dot. Gr 103:
Prosimy o wyjaśnienie czy pudełko do liczenia igieł powinno posiadać bezpieczny system zamykający automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków gwarantujące łatwe
otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy bezpieczny system zamykający
Pytanie nr 243, dot. Gr 129:
Czy Zamawiający oczekuje serwety ochronnej na stół operacyjny z super chłonnym barierowym rdzeniem o
wymiarach min. 205 x 50 cm z marginesami z laminatu z każdej strony części chłonnej co zabezpiecza przed
przeciekaniem płynów ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 244, dot. Gr 129:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje chłonności na poziomie min. 35 ml/100 cm2 ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 245, dot. Gr 129:
Czy Zamawiający oczekuje osłony na stół operacyjny wykonanej w części spodniej z matowej folii
teksturowanej zabezpieczającej przed przesuwaniem i ślizganiem materiału po powierzchni stołu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 246, dot. Gr 44, poz. 15:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą
Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu,
składający się z:
1. Cewnik trzyświatłowy o długości 15cm o średnicy wewnętrznej 16/18/18 Ga/ 7F
 z miękkim końcem , wykonany z poliuretanu mięknący w temperaturze ciała,
 obecność na cewniku znaczników długości ( podziałka centymetrowa co 1 cm),
 cewnik widoczny w promieniach Rtg,
 ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock,
2. Skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika,
3. Przeźroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi,
4. Odporną na zaginanie i załamywanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego,
5. Bezigłowe zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie
zakładania pod kontrolą EKG
6. Rozszerzadło dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 247, dot. Gr 117, poz. 1 i 2:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że oczekuje igieł najnowszej generacji igły do blokad nerwów
obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją
wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek
elektryczny zintegrowany z igłą ; w długościach: 35, 50, 80, 100, 150 mm oraz 20G i 22G (do wyboru przez
Zamawiającego).
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 248, dot. Gr 11, poz. 1:
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy
plastycznej posiadały do wyboru przez Zamawiającego mandryn nylonowy lub metalowy tak jak obecnie
stosowanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 249, dot. Gr 11, poz. 1 i 2:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe mają być skalowane co 1cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 250, dot. gr 12, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki miały linię pozycjonującą ułatwiającą
zakładanie tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego:
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 251, dot. gr 12, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1 cm tak jak obecnie stosowane
przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 252, dot. gr 12, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów śródoperacyjnych wykonanych
z silikonu. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 253, dot. Gr 12, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału 2
warstwowego innego niż poliuretan, wewnątrz twardszy – zapobiegający zablokowaniu przepływu, zewnętrznie
miękki mniej odczuwalny dla pacjenta, taki jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 254, dot. Gr 12, poz. 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z poliuretanu cystoskopowych – rozmiary 4,86F dł. 24-30 cm, zawierające prowadnicę pokrytą PTFE dł. 150cm popychacz.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 255, dot. Gr 12, poz. 6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Lunderquista dł. 80cm do zabiegów PCNL z miekką
końcówką proste(6cm) lub typu J (7cm).
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 256, dot. Gr 13, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii przezskórnej metoda
dwustopniową, tak jak obecnie stosowany, zawierającego igłę 2- częściową z końcem widocznym w USG,
cewnik J pokryty hydrożelem z nacięciami poprzecznymi dla zamocowania nitki, kranik i łącznik w rozmiarach
8/10F.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 257, dot. Gr 13, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik typ Pigtail wykonanym
z poliuretanu, bardzo ostry rozrywany trokar, worek na mocz 2L, silikonową tulejkę do mocowania. Rozmiary
8F/11F/14F
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 258, dot. Gr 13, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik silikonowy z balonem,
bardzo ostry rozrywany trokar rozmiar 12F dla rozmiaru 10F oraz 15F dla rozmiaru 13F, worek na mocz 2L,
silikonową tulejkę do mocowania. Rozmiary 10F/13F
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 259, dot. Gr 14, poz. 4:
Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników z zakończeniem typu Dufor 100% silikon z balonem o
pojemności 50ml, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 260, dot. Gr 14, poz. 4:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour trójdrożne wykonane ze 100% silikonu mają być pokryte
hydrożelem, co ułatwia ich zakładanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 261, dot. Gr 14, poz. 7 i 8:
Prosimy o dopuszczenie cewników Foleya, tak jak obecnie stosowane, z balonem o pojemności 15 ml,
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 262, dot. Gr 14, poz. 7:
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Foley wykonane ze 100% silikonu mają być rowkowane na całej długości
lub posiadać inną konstrukcję (zamiast rowkowania) umożliwiającą odprowadzenie wydzielin z cewnik
moczowej zapobiegając ewentualnym zaropieniom oraz zmniejszająca ryzyko odleżyn w cewce (cewnik
dedykowany między innymi dla pacjentów po zabiegach na cewce moczowej)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 263, dot. Gr 6, poz. 11-16:
Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 6 pozycję 11-16 i utworzy nowy pakiet?
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 264, dot. Gr 6, poz. 11:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 11 dopuści Kaniulę do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 22G x 25mm; przepływ 36ml/min. Kolor
niebieski. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru
(w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające
przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 265, dot. Gr 6, poz. 12:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 12 dopuści Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 20G x 32mm; przepływ 60ml/min. Kolor
różowy. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru
(w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające
przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 266, dot. Gr 6, poz. 13:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 13 dopuści Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 18G x 45mm; przepływ 90ml/min. Kolor
zielony. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru
(w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające
przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 267, dot. Gr 6, poz. 14:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 14 dopuści Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 17G x 45mm; przepływ 140ml/min.
Kolor biały. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru
(w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające
przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 268, dot. Gr 6, poz. 15:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 15 dopuści Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 16G x 45mm; przepływ 180ml/min.
Kolor szary. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie
rozmiaru (w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie
uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę
teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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Pytanie nr 269, dot. Gr 6, poz. 16:
Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji nr 16 dopuści Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE
(podwójnie oczyszczonego teflonu) wyposażona w port boczny, rozm. 24G x 20mm; przepływ 18ml/min. Kolor
żółty. Kaniula musi posiadać na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru
(w formacie śr. x dł. w mm), wartość przepływu w ml/min oraz nazwę materiału. Opakowanie uniemożliwiające
przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Kaniula wyposażona w zastawkę teflonową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 270, dot. Gr 8:
Czy zamawiający w pakiecie 8 dopuści Kaniulę dożylną dożylną 0,7x19 wykonaną z PTFE widoczna w USG,
przepływ 18ml/min, posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia, pakowana
pojedynczo, sterylna.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 271, dot. Gr 27:
Czy zamawiający w pakiecie 27 dopuści Jednorazowa, sterylna, elastyczna prowadnica typ Bougie do trudnej
intubacji posiadająca delikatnie zakrzywioną końcówkę do rurek intubacyjnych o średnicy wewnętrznej 6,0mm
lub większej, oznaczenie umieszczone w odległości co 10cm, rozm. Dla rurek od 6-10 długość 70cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 272, dot. Gr 28, poz. 3:
Czy zamawiający może wyjaśnić co ma na myśli w pakiecie 28 pozycji 3 adaptor membranowy? Do czego ma
służyć.
Odpowiedź Zamawiającego:
Adaptor służy do połączenia drenu od ssaka z drenem do odsysania
Pytanie nr 273, dot. Gr 28, poz. 3:
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 28 pozycję 3?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 274, dot. Gr 44, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 44 pozycji 2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu
TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,5x1,0 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do
cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 16Gx80mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 275, dot. Gr 44, poz. 8:
Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 8 dopuści Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia
terapii dożylnej. Wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki. Sterylny, pakowany pojedynczo,
bezlateksowy, wykonany z poliwęglanu. Ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Ciągły
prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik w kolorze białym z
dodatkowymi klipsami niebieskim i czerwonym dla odróżnienia lini żylnej, tętniczej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 276, dot. Gr 44, poz. 10:
Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 10 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera,
dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę
nitinolową typu „J” zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie
zakładania pod kontrolą EKG 7F/20/ kanały 16/16G.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 277, dot. Gr 44, poz. 11:
Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 11 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera,
dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę
nitinolową typu „J” zastawki na końcu dreników oraz możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie
zakładania pod kontrolą EKG, kanały 14/14G.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 278, dot. Gr 44, poz. 12:
Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 12 dopuści Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek
typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3 - 1000 ml, szczelna zatyczka zabezpieczająca
łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 µm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy
kolec.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 279, dot. Gr 44, poz. 16:
Czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 16 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą
Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu,
składający się z:
1.cewnik trzyświatłowy o długości 16cm o średnicy wewnętrznej 18, 18, 14 Ga
-z miękkim końcem, wykonany z poliuretanu mięknący w tepmeraturze ciała,
-obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1cm),
-cewnik widoczny w promieniach Rtg,
-ogranicznik cewników z końcówką Luer Lock,
2.stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika,
3.przeźroczyste dreny z zaciskami
4.nitinolowa prowadnica z końcówką J (w osłonie),
5.rozszerzadło (dilatator tkanek) dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy,
6.igła punkcyjna,
7.strzykawka punkcyjna
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 280, dot. Gr 97, poz. 4 i 6:
Czy zamawiający w pakiecie 97 pozycji nr 4, 6 dopuści cewniki pępowinowe dwuświatłowe w rozmiarach 4 Fr
długości 20 i 40 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
poz.4 – dopuszczamy, poz.6 – zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 281, dot. Gr 102, poz. 1:
Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 1 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym
umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w
system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed
zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo
stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy
zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 22G
oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 282, dot. Gr 102, poz. 2:
Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 2 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym
umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w
system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed
zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo
stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy
zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 20G
oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 283, dot. Gr 102, poz. 3:
Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycji nr 3 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym
umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, wyposażona w
system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem krwi oraz automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed
zakuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, Kaniula posiadająca cechy zwiększające bezpieczeństwo
stosowania tj. łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem, silikonowy
zaworek, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, z paskami kontrastującymi w rtg rozm. 18G
oznaczenie kolorystyczne zgodnie z ISO, nie zawierające lateksu oraz ftalanów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie nr 284, dot. Gr 109, poz. 2:
Czy zamawiający w pakiecie 109 pozycji 2 dopuści Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera.
Zestaw zawiera: cewnik, prowadnik, igłę punkcyjną. Cewnik ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem
18GA/8cm posiadający prowadnicę i igłę punkcyjną.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 285, dot. Gr 109, poz. 3:
Czy zamawiający w pakiecie 109 pozycji 3 dopuści Cewnik do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera.
Zestaw zawiera: cewnik z prowadnicą i igłą punkcyjną. Cewnik ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem
20GA/6cm posiadający prowadnicę i Igłę punkcyjną
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 286, dot. Gr 117, poz. 1:
Czy zamawiający w pakiecie 117 pozycji 1 dopuści Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych,
za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, plastikowy
uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym oraz posiadająca dren do
infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, 21Gx 0,8x50mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 287, dot. Gr 117, poz. 3:
Czy zamawiający w pakiecie 117 pozycji 3 dopuści Igła do znieczulenia splotów nerwowych, pakowana
pojedynczo, sterylna ,25G, 0,53x50mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 288, dot. Gr 117, poz. 1 i 2:
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 117 pozycję 1 i 2 i utworzy osobny pakiet?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
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Pytanie nr 289, dot. wzoru umowy,
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej (§9 ust. 1 pkt. a ) za nieterminowe dostawy do 0,2%
wartości brutto niezrealizowanej dostawy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 290, dot. wzoru umowy,
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej ( §9 ust. 1 pkt. b) za zwłokę w usunięciu wad w terminie
wyznaczonym dodatkowo do 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 291, dot. wzoru umowy,
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej ( §9 ust. 1 pkt. e ) do 0,1%wartości zamówienia objętego
fakturą korygującą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 292, dot. Gr 37, poz. 1-2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m² w kolorze
niebieskim?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 293, dot. Gr 37, poz. 3-4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z materiału typu SMS o gramaturze 28g/m² w
kolorze niebieskim?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 294, dot. Gr 138, poz. 1 i 2:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby opisany w Grupie 138 zestaw był rozbity na dwie
pozycje tj:
1. 30 sztuk membran nebulizatora Aeroneb Solo, 30 sztuk złączy typu T dla dorosłych wraz z modułem
sterującym USB kompatybilny z membranami Aeroneb Solo?
2. 70 sztuk membran nebulizatora Aeroneb Solo, 70 sztuk złączy typu T dla dorosłych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 295, dot. Gr 3, poz. 1-5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym na opakowania po
100szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak dopuszczczamy
Pytanie nr 296, dot. Gr 3, poz. 6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym na opakowania po
80 szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak dopuszczamy
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Pytanie nr 297, dot. Gr 8:
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon.
Pozostałe wymagani zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 298, dot. Gr 59, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnej
oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 299, dot. Gr 59, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnej
oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 300, dot. Gr 59, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm. Pozostałe
zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 301, dot. Gr 59, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania wkłuć obwodowych w rozmiarze 9 x 11 cm.
Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 302, dot. Gr 1 poz. 4:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, aby umożliwić składanie
ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na
naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie
wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 303, dot. Gr 1, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do 250ml/godz.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 304, dot. Gr 30, poz. 1-2:
Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co
najmniej 99%
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 305, dot. Gr 30, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o wymiarach 18 x 9,5 cm, sztywnik 13cm, pozostałe parametry
bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
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Pytanie nr 306, dot. Gr 30, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o wymiarach 18 x 9,5 cm, sztywnik 13cm, posiadającą specjalną
taśmę po stronie wewnętrznej, która chroni okulary przed zaparowaniem, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 307, dot. Gr 32, poz.1:
Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne wyposażone w zauszniki z regulacją długości oraz kąta pochylenia
zauszników, w zamian pochylenia szybki, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 308, dot. Gr 94, poz.1:
Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wymagamy ale dopuszczamy
Pytanie nr 309, dot. Gr 94,poz. 1:
Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z graficzną instrukcją użytkowania nadrukowaną bezpośrednio
na worku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wymagamy ale dopuszczamy
Pytanie nr 310, dot. Gr 101, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści maskę trzywarstwową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
Pytanie nr 311, dot. Gr 101, poz. 1:
Zwracam się z prośbą o odstąpienie parametru jakim jest gramatura maski (83g/m2) oraz dopuszczenie maski o
wysokiej skuteczności bakteryjnej 99,99%, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 312, dot. Gr 107, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wyceny wskazanej pozycji w przypadku gdy mocowania zaoferowane
w pozycji 1 i 2 zawierają w zestawie taśmę do zapięcia rurek intubacyjnych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 313, dot. Gr 118, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie jako równoważnego preparatu do płukania ust na
bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 314, dot. Gr 132, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o wymiarach 50x100 mm, spełniających pozostałe
parametry?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 315, dot. Gr 26, poz. 1-6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-6 sterylnych rurek ustno-gardłowych Guedel
odpowiadającym rozmiarom umieszczonym w specyfikacji, tj. 60-110mm, ponumerowanych od 0-5, a nie jak
pierwotnie od 1-6.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 316, dot. Gr 26, poz. 24-29:
Czy Zamawiający w pozycjach 24-29 miał na myśli i wymaga rurek intubacyjnych zbrojonych z mankietem
niskociśnieniowym, dodatkowo w zestawie z prowadnicą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 317, dot. Gr 26, poz. 30:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 30 prowadnic do ukształtowania dla rurek w rozmiarze od
2 mm do 5,5 mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 318, dot. Gr 26, poz. 31:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 31 prowadnic do ukształtowania dla rurek w rozmiarze od
6,0 mm do 10,0 mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 319, dot. Gr 120:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy czepka do mycia głowy o n/w parametrach:
Antybakteryjny czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający
ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy: wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny,
zawierający wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe, pH 5,5. Możliwość podgrzania w kuchence
mikrofalowej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 20 szt.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 320, dot. Gr 121:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o minimalnie
różniących się parametrach, niżej wymienionych - celem zwiększenia konkurencyjności przy dopuszczeniu
większej liczby Oferentów. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty przetargowej,
poniżej parametry:
System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności
min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji. Cewnik przezierny dla
promieni RTG o długości ok. 165 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie:
min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego.
Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką
obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z
gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie
zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania
przez 29 dni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 321, dot. Gr 126, poz. 1-3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-3 wysokiej klasy jednorazowych masek twarzowych
produkcji niemieckiej z możliwością regulacji objętości mankietu powietrznego, spełniających pozostałe
wymagania SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
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Pytanie nr 322, dot. Gr 126, poz. 7:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 łącznika karbowanego typu martwa przestrzeń,
posiadającego niebieski, a nie czerwony kapturek, łącznik spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 323, dot. Gr 126, poz. 8:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości dodatkową rurę wymaga Zamawiający w pozycji
nr 8?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 324, dot. Gr 126, poz. 9:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 wysokiej klasy filtra elektrostatycznego o minimalnie
różniących się parametrach: Filtr oddechowy elektrostatyczny o masie 29g, skuteczność filtracji dla bakterii i
wirusów min. 99,999%, martwa przestrzeń 45 ml; z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania
zatyczki od kapno na czas pomiaru stężenia CO2, objętość oddechowa min. 300-1500; sterylny, pakowany
pojedynczo, folia-papier, czas stosowania min. 24h.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 325, dot. Gr 126, poz. 10:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 Filtra oddechowego mechanicznego typu HEPA,
antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność
filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/I przy VT 500ml, waga 41g,
martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H20 przy 30l/min., port
kapno - pakowany pojedynczo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 326, dot. Gr 126, poz. 11:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 wysokiej klasy wymiennika ciepła i wilgoci, tzw.
sztucznego nosa o minimalnie różniących się parametrach: Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla
pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata
wilgoci max. 12,3 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa ok. 15 ml, waga max. 5g, objętość oddechowa 501000 ml, skuteczność nawilżania 12,3 mg/l przy Vt 500ml - pakowany pojedynczo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 327, dot. Gr 126, poz. 12:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 12 filtra elektrostatycznego dla dzieci o minimalnie
różniących się parametrach, niżej wymienionych: Filtr elektrostatyczny dla dzieci z wymiennikiem ciepła i
wilgoci, mikrobiologicznie czysty o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99% o
skuteczności nawilżania min. 32,5 mg/l przy VT=250ml, zaopatrzony w port kapno, waga ok. 15g, martwa
przestrzeń ok. 30ml, objętość oddechowa 50-900, czas stosowania 24h.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 328, dot. Gr 6, poz. 11:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 22G x25 mm/0,9; przepływ 36 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 329, dot. Gr 6, poz. 12:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 20G x32 mm/1,1; przepływ 65 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 330, dot. Gr 6, poz. 13:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 18G x45 mm/1,3 o przepływie 95 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 331, dot. Gr 6, poz. 14:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 17G x45 mm/1,5; przepływ 142 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 332, dot. Gr 6, poz. 15:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 16G x45 mm/1,7; przepływ 200ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 333, dot. Gr 6, poz. 16:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 24G x19 mm/0,7; przepływ 23ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 334, dot. Gr 6, poz. 17:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 0,9 x25mm/22G; przepływ 36 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 335, dot. Gr 6, poz. 18:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,1 x 32 mm/20G; przepływ 65 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 336, dot. Gr 6, poz. 19:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,3 x 32 mm/18G; przepływ 95 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 337, dot. Gr 6, poz. 20:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,5 x45 mm/17G; przepływ 142 ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 338, dot. Gr 6, poz. 21:
Prosimy o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze: 1,7 x 45 mm/16G; przepływ 200ml/min, spełniającej pozostałe
wymogi SIWZ. W związku z tym, iż obowiązująca Norma PN-EN ISO 10555-5 stanowi, że przepływ dla
cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej poniżej 1,0 mm powinien wynosić od 80% do 125% wielkości
podanej przez producenta, a dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej 1,0 mm lub większej, od 90% do
115% wielkości podanej przez producenta. Zamawiający nie może uznawać za nie spełniający wymogów
produkt o parametrach zgodnych z normami przewidzianymi dla danego rodzaju wyrobu medycznego ani
preferować wyłącznie kaniul o określonych, konkretnych rozmiarach i przepływach. W razie odmowy, żądamy
wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 339, dot. Gr 6, poz. 9 i 10:
Prosimy o wydzielenie z Grupy 6 bezpieczne igły iniekcyjne z poz. 9 i 10, pozwoli to większej grupie
wykonawców na złożenie ofert korzystnych cenowo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 340, dot. Gr 45, poz. 2:
Prosimy o możliwość wyceny kieliszków za opakowanie a’75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych
ilości tj. 4067 opakowań a’75.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 341, dot. Gr 102, poz. 1-3:
Prosimy o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami, wyposażone
w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.
Dopuszczenie powyższego pozwoli większej grupie wykonawców na złożenie ofert korzystnych cenowo.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 342, dot. wzoru umowy:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto niezrealizowanej dostawy;
b) za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru. W
razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo kara ulega powiększeniu o dalsze 2%
wartości brutto reklamowanego towaru, i przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia
upływu terminu dodatkowego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru;
e) za opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej o której mowa § 5 pkt. 8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia objętego daną fakturą korygującą za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy błędnie wystawiona faktura.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 343, dot. Gr 113:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sondę wielorazową argonową o średnicy 2,3 mm, długość 2,2 mm,
komptybilną z diametrią z modułem arganowym tym EMED ES350, wyjście na wprost, wtyk owalny ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
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Pytanie nr 344, dot. Gr 36, poz. 1-2,
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ciepłej i komfortowej bluzy chirurgiczneh wykonanej z materiału
spunbond o gramaturze 50g/m2, posiadającej dwie kieszenie na dole bluzy oraz z metką z rozmiarem
widocznym przed rozłożeniem.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 345, dot. Gr 39, poz. 1,
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 21 g/m2 i wyłączenie ww. pozycji do odrębnego
pakietu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 21 g/m2
Pytanie nr 346, dot. Gr 12, poz. 2:
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust 2 i art. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania
uczciwej konkurencji i rówego traktowania wykonawców, dopuści zestaw do szynowania moczowodów bez
zacisku i z popychaczem bez ruchomych elementów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy
o uzasadnienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 347, dot. Gr 12, poz. 3, 4:
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust 2 i art. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania
uczciwej konkurencji i rówego traktowania wykonawców, dopuści zestawy do szynowania moczowodów w
rozmiarze 4,7F przy pozostałych parametrach zgodny z SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy
o uzasadnienie.
Odpwiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 348, dot. Gr 12, poz. 5, 6:
Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 5 i 6?
Ustanowienie odrebnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne
spełniające wszytskie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada
zachowaia uczciwej konkurencji, odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia
na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszytskich zainteresowanych wykonawców. Powyższe
zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawidliwości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wydzielamy
Pytanie nr 349 , dot. Gr 13, poz. 1-2:
Czy Zamawiący z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2, i art. 7 ust 1,ustawy zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonaców, dopuści i uzna za równoważne zestaw do nefrostomii z
cewnikiem typu Malecot? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 350, dot. Gr 13, poz. 7:
Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej
konurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i zuna za równoważne zestawy do cystostomii zgodnie
z opisem pozniżej?
Zestaw zawiera:
 Rozrywalny trokar
 Cewnik Foley’a z pokrywą hydrogilną Biocath
 Ostrze
Rozmiar cewnika: 12 CH i 16CH. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 351, dot. Gr 14, poz. 4:
Czy Zamawiający z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne cewniki typu Dufour o
pojemności balnu 60-80ml? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak
Pytanie nr 352, dot. Gr 14, poz. 1, 3, 4, 6:
Czy Zamawiający z uwagi a sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycje nr 1,3,4 i 6,?
Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne
spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwócić uwagę, iż zasada
zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko opisu sesnu stricto lecz również podziału zamówienia na
części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wzystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe
zaostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego
Trybunalu Sprawiedliwości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyodrębniamy
Pytanie nr 353, dot. Gr 61, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni M (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym
samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne
oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci
poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa
taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 354, dot. Gr 61, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży L (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym
samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne
oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci
poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa
taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 355, dot. Gr 62, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży L (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym
samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne
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oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci
poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa
taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 356, dot. Gr 62, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok mały S (nr katalogowy: 3200S) nieinwazyjny system mocowań
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym
samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne
oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci
poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa
taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 357, dot. Gr 62, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok mały S (nr katalogowy: 3200S) nieinwazyjny system mocowań
preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów
wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym
samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne
oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci
poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania,
zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa
taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 358, dot. Gr 39, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 39 poz.3 pelerynki z włókniny
polipropylenowej, spełniającej pozostałe wymogi siwz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 359, dot. Gr 33, poz. 4 i 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 33 poz.4 i 5 czepków pakowanych
w torebki foliowe po 30-50szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 360, dot. Gr 33, poz. 4 i 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 33 poz.4 i 5 czepków pakowanych po 3050szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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Pytanie nr 361, dot. Gr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 – IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z
ostrą igłą biorczą czterokanałową – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką –
przezroczysta komora kroplowa z filtrem – rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką –
opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia – sterylizowany tlenkiem wtylenu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 362, dot. Gr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający odstąpi od wymodu posiadania zaczepu na dren?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 363, dot. Gr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych
ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 364, dot. Gr 39, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gr. min. 20g/m2 wykończony mankietem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 365, dot. Gr 39, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak, rozmiar uniwersalny, opakowanie foliowe a’100 szt., wycena
za opakowanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 366, dot. Gr 45, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30 ml, pakowane a’75 szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 367, dot. Gr 45, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 368, dot. Gr 82:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 szt?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 369, dot. Gr 91:
Czy Zamawiający wymaga wzierniki pakowane folia + papier? Gwarantuje to większą szczelność opakowania i
sterylmość produktu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
Pytanie nr 370, dot. Gr 32:
Czy Zamawiający dopuszcza okulary ochronne bez regulacji wielostopniowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
49

Pytanie nr 371, dot. Gr 32:
Czy Zamawiający dopuszcza okulary dodatkowo posiadające powiększenie opraw zoptymalizowane do
komfortowego użycia z okularami korekcyjnymi uwzględniając tym samym, że będą to okulary lekkie i
wygodne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego
przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt zakwalifikowany jako sprzęt ochrony
indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC).
Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości.
Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych oraz promieniowaniem
UV.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dopuszczamy
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