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  Dotyczy: Dostawy jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych   Znak sprawy: 

1/PN/2017 

 

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 

                                                              

Pakiet 2 KANIULE, ilość pozycji 15, pozycja 3  

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego 

(IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin 

(10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu 2 Kaniule i stworzy osobny pakiet?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Zapytanie 1 dot. Pakietu nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z trójwarstwowej włókniny w strefie krytycznej 

zgodnej z PN EN 13795 o gr. 73 g/m2, jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność  warstwy zew. 650%, 

odporność na penetrację płynów ≥100 H2O, odporność na rozerwanie na sucho 115 kPa, na mokro 88 kPa. 

Skład zestawu: 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Zapytanie 2 dot. Pakietu nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej włókniny zgodnej z PN EN 13795 o 

gr. 63 g/m2, jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność  warstwy zew. 650%, odporność na penetrację płynów 

162 H2O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa. Skład zestawu: 

 

 
Z dodatkowo pakowaną i dostarczaną kieszenią samioprzylepną 2K 40x35cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Zapytanie 3 dot. Pakietu nr 6 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny - do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i 

przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną 

aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy 

szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na 

fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami 

przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. 

Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary 

mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Zapytanie 4 dot. Pakietu nr 6 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej 

i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na 

rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 

(rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch 

złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z 

kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju 

nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 

czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo 

pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania 

wysokie.  

Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli 

odpowiednio M, L, XL, XXL? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 
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Zapytanie 5 dot. Pakietu nr 12 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową do rąk w rozm. 30x40cm pakowana po 1 szt.? po odpowiednim 

przeliczeniu (opak. 50 szt.) 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

Pakiet nr 1, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu 

asortymentowo-cenowym? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Pakiet nr 1, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką do cewników wyposażoną w dodatkowy, funkcjonalny 

reduktor Luer? Gdyż nie ma na rynku strzykawki „Janetta 100 ml, typu Luer-Lock, z końcówką do cewników”, 

jak w opisie. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką do cewników wyposażoną w dodatkowy, funkcjonalny reduktor 

Luer.  

 

Pakiet nr 1, poz. 8 

Czy Zamawiający wymaga podwójnej (dwustronnej) skali pomiarowej dla łatwiejszej identyfikacji ilości płynu, w 

każdym położeniu strzykawki? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójna kryzę, zabezpieczającą tłok przed 

przypadkowym wysunięciem z cylindra? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 
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Pakiet nr 1, poz. 1-4 

Czy Zamawiający wymaga precyzyjnych strzykawek, które posiadają kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka 

poza skalę umieszczona na strzykawce? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 0,01 ml, z dokładną podziałką poczynając od 0,05 ml, 

oznaczenie cyfrowe na cylindrze co 0,1 ml do 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 11 

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała tłok kontrastujący w stosunku do cylindra? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ  

Pakiet nr 1, poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,25 x 4 mm lub w rozmiarze 0,3 x 8 mm. Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 20 

Czy Zamawiający pisząc przedłużacz 100-300 cm, dopuszcza tylko przedłużacz o średniej długości, tj. 150 cm? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 1, poz. 9 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu 

łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi, który ma napisy w kolorze czerwonym? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, 

Pakiet nr 1, poz. 10 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem krwi, którego aktywna powierzchnia filtrująca wynosi min. 15 

cm
2
? 
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Pakiet nr 1, poz. 10 

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania 

środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu i jego kontaktu z krwią? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

Pakiet nr 2, poz. 1(a-g) 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, z koreczkiem chroniącym przed samootwarciem? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ . 

 

Pakiet nr 2, poz. 1(a-g) 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze: 

Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm Przepływ ml/min 

14 G 2,20 x 45 290 

16 G 1,70 x 45 180 

17 G 1,50 x 45 130 

18 G 1,20 x 45 90 

20 G 1,00 x 32 57 

22 G 0,80 x 25 33 

24 G 0,70 x 19 13 

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .  

 

Pakiet nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga koreczka o trzpieniu poniżej krawędzi, co zwiększa aseptykę pracy? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

.Pakiet nr 2, poz. 3 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej 

oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .  

 

Pakiet nr 2, poz. 5 (a-c) 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi 

skrzydełek, kolor koreczka zgodny z kodem kolorystycznym, koreczek samozamykający się chroniący przed 

samootwarciem, z poliuretanu, wyposażoną w plastikowy zatrzask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawka 

antyzwrotną, 4 paski widoczne w RTG, igła z tylnym szlifem ostrza, zagłębienie w igle umożliwia wczesną 
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wizualizację poprawności wkłucia, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, opakowanie gwarantujące sterylność – 

papier klasy medycznej.  

Rozmiary: 

18G 1,2 x 32 mm, przepływ   90 ml/min 

20G 1,0 x 32 mm, przepływ   64ml/min 

22G 0,8 x 25 mm, przepływ   33 ml/min 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet nr 2, poz. 7 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej 

oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

 

Dot.  Pakietu nr 12 poz. 1,2.3 

Czy Zamawiający wymaga zbiorników plastikowych z widoczną podziałką odpowiadającą pojemności zbiornika 

np.  zbiornik 2 L podziałka do 2L ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Dot.  Pakietu nr 12 poz. 4,5,6 

Czy Zamawiający wymaga na pokrywie wkładu portu do wsypywania proszku żelującego, jeśli tak to prosimy o 

podanie minimalnej średnicy otworu przeznaczonego do wsypywania proszku żelującego. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Dot.  Pakietu nr 12 poz. 4,5,6 

Czy Zamawiający oczekuje żeby  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który 

znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup 

łączników umożliwiających podłączenie drenu?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Dot. zawarcia umowy 

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie 

umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, 

umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

Dotyczy SIWZ  
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Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 

wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.  

Odpowiedź Zamawiającego :  

Tak, Zamawiający potwierdza, iż uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, 

który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą 

 

Pakiet 12, pozycja 1-6 

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania zbiorniki i wkłady 

konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas 

trwania umowy, w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). Oferowany system do odsysania jest 

nowocześniejszy, że względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, 

zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w 

ciągu 24h (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. Wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny odcinający próżnię i tym 

samym zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. 

Wkłady zaopatrzone są w zatyczkę na port pacjenta; samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu 

ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.     

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 12, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniach 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

PAKIET NR 6 

 

1. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego fartucha chirurgicznego 

posiadającego wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2 ? 

2. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych o wymiarach 

30cm x 33cm ? 

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt.1 i 2  : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

PAKIET NR 9 

 

3. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza 

moczowego o poniższym składzie: 

-1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 

-1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 

-5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 

-4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 

-1 x serweta włokninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 

-1 x serweta włokninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem o10 cm (barierowa) 

-1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana) 
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-1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, rożowa, (zapakowana) 

-1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 

-1 x woda sterylna w ampułce 20 ml 

-1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet) 

Opakowanie: 

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania 

procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako 

pojemnik na odpadki. 

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

4. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza 

moczowego o poniższym składzie: 

-1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych Peha-soft nitrile fino, rozmiar M 

             -1 x serweta włokninowa 45 x 75 cm (barierowa) 

             -1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 

             -5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 

             -4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 

             -1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 

             -1 x serweta włokninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa) 

            -1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 

            -1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml 

Opakowanie: 

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas 

przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, 

a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. 

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

5. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o poniższym 

składzie: 

 

          -3 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 

         -1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm 

         -1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 

         -1 x ostrze - skalpel, 6,5 cm (zapakowane) 

Opakowanie: 

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, 

może posłużyć jako pojemnik na odpadki. 

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10  „Nakłuwacz igłowy automatyczny, jednorazowego użytku, 

głębokość nakłucia 2,4mm, igła 21G, sterylny” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 

mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty 

noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 
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mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne 

zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.  

 

  

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

1. Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert 

przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na 

jakość oferowanych produktów. Każdy glukometr i pasek testowy do tego glukometru stanowią układ 

zamknięty – zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego z nazwy glukometry wskazują konkretnego producenta 

oferowanego sprzętu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe kompatybilne z 

dedykowanym rodzajem pasków, zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu 

zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ są zaprzeczeniem idei organizowania przetargu publicznego, 

nadając konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub poprzez 

podmioty z nim powiązane, co będzie rzutowało na wysoką cenę oferty. Oczywistym jest, że określając 

przedmiot zamówienia Zamawiający opiera się na własnym doświadczeniu i preferencjach, ale powinien także 

zrobić rozeznanie na rynku i szukać dostępnych, nowszych rozwiązań konkurencyjnych. Art. 29 ust. 2 

znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zabrania wskazywania źródła i pochodzenia oferowanego 

przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminujący niektórych wykonawców. Czy z uwagi na poszanowanie 

zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. PZP) oraz na zakaz opisywania 

przedmiotu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt 

równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych 

z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej 

parametrami: 

 

a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do 

paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na 

wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) 

Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków 

testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 

5-45⁰C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim 

prawem? 
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Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia zawartego w 

SIWZ poprzez wykreślenie z Pakietu nr 3 poz. nr 9 „paski do glukometru IXELL. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że w najbliższym czasie  zostanie przeprowadzone postępowanie na glukometry  oraz paski . 

Dotyczy Pakietu 8: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz 

utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie 

ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie 

złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i 

najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje oznakowania rękawów znakiem CE  na etykiecie 

umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o 

Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego 

opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do 

oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? 

Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest 

rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

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

foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

4. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z 

normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Dotyczy Pakietu 2 

Pozycja 1e 

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający wymaga zaoferowania Kaniuli dożylnej G17 (1,5), długość 45mm, kolor 

biały, przepływ 125 ml/min? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, w związku z zaistniałą omyłką Zamawiający doprecyzowuje iż wymaga  zaoferowania Kaniuli dożylnej G17 

(1,5), długość 45mm, kolor biały, przepływ 125 ml/min 

 

Pozycja 1g 

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający wymaga zaoferowania Kaniuli dożylnej G14 (2,1), długość 45mm, kolor 

pomarańczowy, przepływ 270 ml/min? 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, w związku z zaistniałą omyłką Zamawiający doprecyzowuje iż wymaga zaoferowania Kaniuli dożylnej G14 

(2,1), długość 45mm, kolor pomarańczowy, przepływ 270 ml/min . 

 

Dotyczy Pakietu nr 5 

Pozycja 5 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła ochronnego o rozmiarze 210x160. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

 

Pozycja 12 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od oznaczenia poziomu ochrony maski w kolorze pomarańczowym. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

 

Pozycja 23 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Jednorazowej serwety transportowej, włóknina spunlance, gramatura 

80 g/m2, rozmiar 102 x 152 cm, kolor biały. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Dotyczy Pakietu nr 4 

Pozycja 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie papieru do EKg do aparatu E-600, 110 x 34mb, bez marginesu z 

przeliczeniem  ilości na 353 rolki.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy . 

 

Pozycja 3, 4 

Czy Zamawiający wymaga aby papiery były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim 

kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy . 

 

Pytania dot. treści SIWZ: 

Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie pełnomocnictwa bez wskazania konkretnego postępowania o 

udzielenie zamówienia?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak. 
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Pytania dot. asortymentu: 

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 240x150cm (zamiast 

200x170cm) i ręcznikami z włókniny kompresowej 40x20cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią pakowaną osobno poza 

zestawem?  Kieszeń będzie doliczona do całkowitej wartości zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w 

osobnym opakowaniu i jako osobna pozycja na fakturze. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej w 

rozm. 42x35cm?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przesiąkanie 

płynów w części wzmocnionej min. 203cm H2O? 

 Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozm. 45x55cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek pakowanych po 1 szt., z 

przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy . 

 

Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek w rozm. 30x30cm?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 6, poz. 5: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ilu sztuk serwetek Zamawiający wymaga, ponieważ 

jednostka miary jest „opak. 25 szt.” x 2 szt. x 400 opak. = 20 000 szt. ?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 8, poz. 3f: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozm. 300mm x 200m, z 

przeliczeniem zamawianych ilości tj. 4 szt.?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy . 

 

Pakiet 8, poz. 3f: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozm. 320mmx100m?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 9, ,poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą w rozm. 50x60cm z 

otworem o średnicy 5cm i rozcięciem?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 

Pytania dot. projektu umowy: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy co najmniej do godziny 14:00?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 

 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia do 

Zamawiającego faktury? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 

 

4. Ze względy na § 8 ust. 4 zwracamy się z prośba o wyjaśnienie  jakie opóźnienia w zapłacie Zamawiający 

ma na myśli?  

 

5. Ze względu na § 8 ust. 4 zwracamy się z prośbą o dopisanie zdania o następującej (lub podobnej) treści: 

„Zamawiający wyraża zgodę na wstrzymanie dostaw gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”? 

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 4 i 5  : 

Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje opóźnień w zapłacie , mogą one być ewentualnie 

spowodowane  problemami finansowymi Zamawiającego  . 
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  Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci 

paska bibuły nasączonej sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego 

zabezpieczającego przed kontaminacją?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 31, pozycja 12-19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 

liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów, co ma być potwierdzone 
fab rycznie umieszczoną przez producenta informacją na opakowaniu ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3, pozycja 4,5,9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej 

liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy 

Pakiet 4, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu E-600 w rolce o szerokości 110mm, z nadrukiem 100mm 
or az marginesami 5mm po każdej stronie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 4, pozycja 4 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy dopuszcza 

zamiennik ? 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 4, pozycja 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji 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 : 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy 

Pakiet 5, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

 Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 3, 16, 24 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego :  

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 

35g/m2 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V” zakończonym lamówką? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 8 
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Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy min. 28cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o odporności na rozpryski 120mmHg, ciśnienie 

różnicowe 30,88 Pa/cm2 ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośba o wydzielenie 

w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 12 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby było maski posiadały kolorowe pomarańczowe 

oznaczenie poziomu ochrony. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 13 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x60cm bez zakładek o chłonności 540ml? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 14 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz 

zakładkami o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz 

zakładkami o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml? 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 15 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym 60x90cm bez 

zakładek o chłonności 800ml? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 16 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład był nasączony środkiem 

bakteriobójczym? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm z kieszenią 12cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 19 

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty włókninowe z warstwą antypoślizgową? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 23 

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, 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 150 

kg ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 16 
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Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 

45 g/m2 

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o 

gramaturze 68 g/m2 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o 

gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, 

łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, 

składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

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

190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy 

chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2  

+ kieszeń samoprzylepna 40x30cm pakowane osobno? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w 

części przedniej i na Rewakach o gramaturze 38g/m2, o odporności na przesiąkanie płynów w strefie 

krytycznej 125 cm H2O? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 6, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści folie pakowana a’20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetkę do rak pakowaną a’1 sztuka? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Pakiet 10, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści mleczny słój typu „tulipan”, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 10, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 4267 opakowań ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

Pakiet 10, pozycja 9 

Czy Zamawiający oczekuje opasek uciskowych zawierających w rolce min. 25 szt. ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 10, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści stazy w kolorze niebieskim lub różowym? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 14, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aktywno-pasywnego drenażu ran pooperacyjnych o poniższej 

specyfikacji: 

• skład zestawu: pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 

500 ml oraz dren łączący opcjonalnie zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu  

• skalowany co 40 ml płaski mieszek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką 

antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiającym wytworzenie podciśnienia 

bez konieczności rozłączania zestawu  

• dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemy 

zaciskowe typu zatrzaskowego  

• jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami 

Redona o CH 12-36  

• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym 

do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę 

ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu  

• własny, wygodny w użyciu system podwieszania  

• worek zbiorczy, skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock (połączenie z 

mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu  

• w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający 

bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka  

• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści  

• dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi 

umożliwiające skuteczny i długotrwały drenaż  

• sterylny, pakowany podwójnie 

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego : 
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Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 14, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści łączniki wykonane z mlecznego polipropylenu (PP), spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ?. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 15, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr o długości ramion 450 x 180mm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu nr 5, poz. 1-2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów dostępnych w 

rozmiarach M-XXL , do wyboru Zamawiającego pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

O Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

dpowiedź Zamawiającego : 

 

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr 5, poz. 1-2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 5 i utworzenie z nich osobnej części. 

Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców przystąpić do postępowania, zwiększając tym samym jego 

konkurencyjność. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu o gramaturze materiału bazowego wyższej niż 

wymagana tj. 62 g/m2 i odporności na penetrację płynów ≥ 200 cm H2O? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu wyposażonego w serwety posiadające dodatkowe 

chłonne wzmocnienia w strefie krytycznej? 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pytanie nr 5 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu z górną serwetą samoprzylepną o 

wymiarach 150x240 cm ( w miejsce serwety o wymiarach 170x200 cm) i 4 ręczniczkami celulozowymi o wymiarach 30x40 

cm i kieszenią samoprzylepną pakowaną oddzielnie. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pytanie nr 6 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu z górną serwetą samoprzylepną o 

wymiarach 150x240 cm ( w miejsce serwety o wymiarach 170x200 cm), dolną serwetą samoprzylepną o wymiarach 

200x175 cm ( w miejsce serwety 175x170 cm) i 4 ręczniczkami celulozowymi o wymiarach 30x40 cm.  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pytanie nr 7 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 3 

Zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o odporności na 

przesiąkanie płynów w strefie krytycznej wynoszącej 215 cm H2O, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pytanie nr 8 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji jałowych serwet do rąk o 

wymiarach 30x40 cm 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

 

PYTANIAE  

Prosimy Zamawiającego o wskazanie co Wykonawca powinien wpisać w tabeli asortymentowo cenowej jako 

nazwę: nazwę produktu czy nazwę producenta, dotyczy Pakietu nr 2.   

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : iż  należy wpisać nazwę producenta  . 

Pakiet 1 poz. 1-4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku ze skalą nominalną, której długość 

odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 1 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 20 ml pakowanej w 

opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 1 poz. 5-7 

Czy Zmawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami 

infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych- nazwa 

strzykawki/prodecent. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 1 poz. 10 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi TS z komorą kroplową o dł. min 50mm. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 1 poz. 19 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych rozm. 31G -0,25x5 mm. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 1. 

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak 

również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje , iż  cewniki do odsysania mają być zróżnicowane 

kolorem nasadki, nie wymagamy kodu barwnego i numerycznego na konektorze cewnika . 

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega 

zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssak? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający nie wymaga , aby wewnętrzna część konektora była karbowana 

 

Pakiet 3 poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z harmonijkowym wkładem filtrujących wydzielonym wymiennikiem 

ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji NaCl 99,97% oraz wadze 53g spełniający pozostałe zapisy SIWZ.   
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 5 

1/Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla pacjentów o obj. 

oddechowych 300-1200ml, skuteczność filtracji NaCl 99,97%, waga 53g, przestrzeń martwa 81ml. 

2/ Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny  dla pacjentów o obj. oddechowych 150-1000ml, skuteczności 

filtracji NaCl 99,97% przy oporze przepływu 2,3 cm H2O przy 30l/min. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 7 

Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator posiadał gwintowaną uszczelniającą się pokrywkę oraz 

antyprzelewowy zbiorniczek o poj. 6 ml skalowany podziałką co 1 cm, zabezpieczający przed przeciekaniem. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz.8 

1/Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do pompy infuzyjnej bez DEHP? 

2/ Czy Zamawiający wymaga, aby trójdrożny kranik posiadał pokrętło z optycznym i wyczuwalnym identyfikator 

pozycji otwarty zamknięty? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 11 

Czy Zamawiający wymaga aby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę z wyraźnie oddzieloną od nawilżonej 

warstwy absorpcyjnej zewnętrzną folią, w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pianki do mycia skóry o pojemności 236 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3 poz. 15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia 

pozajelitowego firmy Carefusion, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu z podwójną skalą, długość 

zestawu  155 cm, objętość wypełnienia 16 ml, średnica drenu 3 mm, wbudowany  w linię filtr  0,2 µ, komora 

kroplowa z filtrem  15 µ,  z odpowietrzeniem  z zatyczką 20 kropli/1 ml, zacisk rolkowy, niezależnie  obracająca 

się nakrętka, podwójna skala pomiarowa: 10 % -5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h, dodatkowy dostęp do iniekcji, 
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adapter męski luer, bez zawartości lateksu, bez zawartości DEHP, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany 

pojedynczo, minimalne opakowanie 100 szt 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: 

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:   

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) 

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm. 

-2 x serweta min. 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku 

-1 x serweta min. 196x 200 cm, przylepna 

-1 x serweta min. 160x260 cm, przylepna 

-1 x taśma typu rzep min. 2-3 cm  x 13- 23 cm z nitka radiacyjną  

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, 

polietylen, polipropylen)  na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy 

o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na 

mokro/sucho min. 190kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.88 N . Warstwa 

wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią  na całej powierzchni wzmocnienia 

(nie paskowo, obwodowo, punktowo)  bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw  spełnia wymagania  dla  

procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami 

do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer 

katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: 

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owiniecie zestawu) 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm  

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku 

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna 

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna 

- 1 x taśma lepna 9x50 cm 

- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, 

polietylen)  na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 

58 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho 

min. 170kPa. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią  na całej 

powierzchni wzmocnienia(nie punktowo,obwodowo, paskowo)  bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw  

spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, 

foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 

zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 6 poz. 2  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z szwami wykonanymi metodą klejową, w pozostałym 

zakresie zgodnych z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz.3  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: 

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla 

alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na 

barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w 

miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym 

mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie 

papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne 

etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości.  

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację 

mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6 

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 115 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro 

(I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach L-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

. Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz. 4  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 42cm x 40cm, opakowanie 10sztuk. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet jałowych do rąk w rozmiarze 58cm x 39cm, pakowane po 2, 

opakowanie papier folia. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 6 poz. 6  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet pakowanych w dozowniki po 33sztuk w każdym. W pozostałym 

zakresie serwety zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 9 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie: 

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm  
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1 Strzykawka 20 ml, L/S  

1 Woda sterylna w ampułce 20 ml  

1 Żel poślizgowy 5 gr  

1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm  

1 Serweta 75 x 90 cm  

Taca dwukomorowa, rozmiar średni 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 9 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie: 

5 Tupferów (kule), rozmiar średni  

1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna  

1 Miska plastikowa 150 ml  

1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm  

1 Miska nerka  

1 Serweta 45 x 75 cm  

Miękkie opakowanie 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 9 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie: 

3 Kompresy z włókniny 5 x 5 cm  

1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm  

1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm, zaokrąglone  

1 Przylepny przeźroczysty opatrunek 6 x 7 cm  

Taca jednokomorowa, rozmiar mały 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 9 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie: 

5 Tupferów (kule), rozmiar średni  

1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm, z ząbkami  

1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm  

Taca trójkomorowa, rozmiar średni 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 15 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści dren o zmiennej średnicy otworu, długość 75 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 
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Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 15 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści dren o zmiennej średnicy otworu, długość 75 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 15 poz. 6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu do drenażu ran w systemie zamkniętym 

składającego się ze sferycznej komory generującej podciśnienie o wysokości w zakresie 100-150 mmHg w całym 

okresie rozprężania, oraz worka na wydzielinę z filtrem hydrofobowym. System posiada 2 zastawki antyzwrotne 

w linii spływu chroniące przed zakażeniami wstępującymi oraz dren łączący o długości >100 cm zakończony 

uniwersalnym łącznikiem do drenów pooperacyjnych 8-18 CH. Łączna pojemność zestawu to 900 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 3, pozycja 15 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu z zakresem od 

5-250 ml, spełniający pozostałe parametry określone w SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch pielęgniarski w rozmiarze od L-XXL, spełniające 

pozostałe parametry? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch pielęgniarski w kolorze zielonym? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści bluzę + spodnie z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, 

spełniające pozostałe parametry? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 5, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgicznych wykonany z włókniny polipropylenowej? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 9-10 – Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych wodoodpornych typu IIR? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne posiadające odporność na rozpryski >120 

mmHg, filtrację bakterii 99,99%, ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm2, w kolorze biało-zielonym, posiadające 

oznaczenie poziomu ochrony na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o wymiarach 45 x 60 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o chłonności 500 ml? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w rozmiarze 90 x 170 cm z warstwą 

chłonną w rozmiarze 90x60cm, zakładki z dwóch stron o długości 55 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści śliniaki dentystyczne w rozmiarze 47x37 cm, spełniające 

pozostałe parametry? 

Odpowiedź Zamawiającego : 
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Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 21 – Czy Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych na każdym 

opakowaniu jednostkowym aplikatora była fabrycznie nadrukowana data ważności i numer seryjny? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 21 – Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego nasączonego substancją odświerzającą 

i nawilżającą? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 22 – Czy Zamawiający oczekuje myjki o ergonomicznej budowie zapobiegającej zsunięciu się z 

ręki w trakcie używania – zwężanej w nadgarstku? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści podkład transportowy w rozmiarze 101 x 203 cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 5, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści podkład transportowy w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

Pakiet 5, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewód do kamery w rozmiarze 15x250 

cm? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
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Pakiet 1 Igły i strzykawki 

 

Pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki, które  są kompatybilne z pompami infuzyjnymi i bez 

żadnych przeszkód działają na programach strzykawek innych producentów wpisanych w instrukcję i menu 

pompy ? 

Nasze strzykawki są wpisywane w programy nowych wersji pomp infuzyjnych, jednak w użyciu nadal  jest wiele 

modeli pomp, które zostały wyprodukowane zanim strzykawki po pomp znalazły się w naszej ofercie i w tego 

typu „starych” pompach często z przyczyn technicznych niemożliwe jest powiększenie menu o nowe wpisy . 

Pragniemy podkreślić, że nasz produkt wytwarzany jest zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i 

przepisami, oznaczony jest znakiem bezpieczeństwa CE i dopuszczony do obrotu. Na naszej strzykawce pracuje 

większość szpitali w Polsce i bez najmniejszych przeszkód działają one we wszystkich pompach infuzyjnych m.in. 

na wprowadzonych w menu programach innych strzykawek np. POLFA 50 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 

Pozycja 8 

Czy w poz. 8 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują strzykawki Janeta 100 ml, typu Luer – Lock, 

tylko strzykawki z końcówką do cewników z dodatkowym łącznikiem Luer? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak,w związku z zaistniałą omyłką  Zamawiający  doprecyzowuje, iż  wymaga zaoferowania strzykawki z 

końcówką do cewników z dodatkowym łącznikiem Luer . 

 

Pozycja 9, 10 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 9 i 10  przyrządy do przetoczeń płynów oraz krwi 

wykonane były z tworzywa nie zawierającego ftalanów, z zaciskiem rolkowym posiadającym dodatkowy 

otwór do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, z logiem producenta na przyrządzie. Brak ftalanów 

potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki 

produktu chemicznego? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pozycja 12-18 

Czy Zamawiający wymaga aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Nie, Zamawiający  nie wymaga , aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego producenta . 

Pozycja 20 

Czy w poz. 21 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują przedłużacze do pomp infuzyjnych typu 

Luer z gwintem, tylko przedłużacze z gwintem typu Luer-Lock? 
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Zwracam się z prośbą o podanie dokładnych długości przedłużaczy do pomp infuzyjnych i podanie  ilości 

danej długości jakie Zamawiający zamierza zamówić z uwagi na fakt iż każda długość przedłużacza jest w 

innej cenie. 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

 

Pakiet 10 Różny sprzęt medyczny 

 

Pozycja 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 75 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy  

 

 

Czy Zamawiający ma na myśli 4.000 szt. kieliszków czy 4.000 opakowań po 80 szt? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy  

 

Pakiet 11  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 deponator – licznik do igieł jednorazowego użytku i 

utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu? 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Pakiet 16 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 drenu typu T – Kehr w rozmiarach nr 12 – 

16/380/160 mm z uwagi na fakt iż dreny w rozmiarze 300/130 mm nie są już produkowane/ 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 

 

Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 3 i 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej 

zamiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni 

zgodny z art. 122 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są 

zupełnie niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili składania oferty 

przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżane lub podwyższane przez 

ustawodawcę. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie 

ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna” 

Uwzględnienie powyższej propozycji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowej realizacji realizacji umów 

podpisanych po zakończeniu postępowania przetargowego. 
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Odpowiedź Zamawiającego : 

Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 4 stanowi , iż „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w ramach niniejszej 
umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT” 
,Zamawiający potwierdza iż oczywiste jest , że . w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota 

podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości :  

Strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpitalpl  
 

 

 

 

 

 


