
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy  

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  
centr. (22) 344 62 00 

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl               
 
 
 
 

MCLChPiG –Gr.IVA/ 24/PN/2015                                 Otwock, dnia 12.01 2016 r. 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Jednorazowe, 
niechemiczne artykuły medyczne, nr spr 24PN 2015 r 
 
Od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski i zapytania : 
 
1 Pakiet 18 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu 18 do 
odrębnego pakietu np 18A pozycję 2 i 3 - Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe 
jednorazowego użytku? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzi ęcie udziału w 
przetarguwiększej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość 
wyłonienia przezZamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
2 Pakiet 19 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 19, pozycji nr 
1:Szczoteczki cytologiczne, fierobronchoskopowe, jednorazowe , średnica zewnętrzna 
1,8mm,długość włosia 10mm, średnica włosia 2,4 mm, 3,0 mm lub 4,0 mm, rączka o 
kształcie 3-chpierścieni, długość robocza 120cm, możliwość wysuwania szczotki z osłonki 
zewnętrznej naodległość 2- 3cm, sterylna, spełniająca normy obowiązujące w pracowniach 
endoskopowych 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
3 Pakiet 19 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 19, pozycji nr 
2:Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów roboczych bronchoskopów, długość szczotki 
180cm? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
4 dot. pak .nr 3 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
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5 dot. pak .nr 3 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z nawilżaczem mikrobiologicznie czysty? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
6 Dot.  pakiet 12 poz 1,2 
Czy Zamawiający wymaga, żeby pojemniki były dopuszczone do czyszczenia środkami  
dezynfekującymi oraz sterylizacji w autoklawie  121° C? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
7 Dot.  pakiet 12 poz3,4,5 
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 wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
8. Dot. rozdz. III pkt.1.2 ust.2 SIWZ 
W SIWZ – rozdz. III pkt.1.2 ust.2 Zamawiający prosi o dołączenie do oferty oświadczenia, 
„i ż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679tekst ujednolicony na 
18.09.2010 ) i jednocześnie wymaga aby „na złożonych dokumentach potwierdzających 
jakość oferowanych artykułów adnotacji o numerze pakietu i pozycji, których ww. dotyczą”. 
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających oraz 
oświadczenia czy wystarczą tylko same dokumenty dopuszczające z adnotacją o numerze 
pakietu i pozycji. 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ tj. oświadczenia 
iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu, natomiast, jeżeli Wykonawca dołączy – 
nieobowiązkowo dokumenty potwierdzające to z adnotacją o numerze pakietu i pozycji, 
których ww. dotyczą 
 
9. 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 wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. 
 
10. Dot. § 5 ust. 2 
Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu terminu dostawy.  
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak, potwierdzamy nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy  zał. 
Nr 4 do SIWZ w § 5 ust. 2 słowa : „..w ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia 
zamówienia, a w szczególnych przypadkach..” 
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11 Dot zad. nr 7 poz. nr 3  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego  w postaci paska bibuły 
nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego 
zabezpieczającego przed kontaminacją? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
12 Dot zad. nr 7 
W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy ilość opakowań 
podać ułamkowo czy zaokrąglić w górę, bądź z godnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dól, 
od 0,5 górę ? ) 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
13 Dot zad. nr 7 
Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia oświadczenia  wymaganego w SIWZ w 
odniesieniu do wskazanego pakietu, gdyż wymagany asortyment nie jest wyrobem 
medycznym w rozumieniu ustawy  wyrobach med. z 20.05.2010r 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia oświadczenie w przypadku gdy 
wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy wyrobach med. z 
20.05.2010r. 
 
14.Dot wzoru umowy §8 ust.2b) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%. 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 
15 Dot. zapisów umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści 
:”Wykonawcy przysługuje  prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w 
płatnościach ( za zrealizowane zamówienie ) powyżej 30 dni od momentu wymagalności 
faktury? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 
16 Dot. zapisów umowy  
Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy poniższej treści :”Strony ustalają, że w 
wyjątkowych , uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową 
przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga  
sporządzenia aneksu do umowy”” 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 
17.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie 
została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa 
handlowego.  
Odpowiedź Zamawiającego ; 
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Nie, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie została wszczęta 
likwidacja wobec Zamawiającego. 
 
18 Pakiet 20 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, 
jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii 
endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrz 
ściennych. 
Zestaw zawiera igłę o długości 45 mm z możliwością regulacji przedłużenia w zakresie 0-50 
mm, strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml, adapter zaworu biopsyjnego. Średnica 22 G, 
koszulka PEEK o średnicy 4,1 Fr i długości całkowitej 744 mm. Kropkowany wzór o 
wysokiej rozdzielczości, naturalnie wyprofilowany uchwyt z regulacją zapewniający 
precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym 
firmy OLYMPUS, minimalny kanał roboczy 2,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku, 
pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą 
przydatności do użycia 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
19.Pakiet 20 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, 
jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii 
endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i 
zewnątrzściennych (zestaw zawiera  strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml i igłę 
wyposażoną w wycięcie do pobierania tkanki z delikatnych okolic płuc o długości 45 mm z 
możliwością regulacji w zakresie 0-50 mm, średnice 22 G lubi 25 G, koszulka PEEK o 
średnicy 4,1 Fr i długości 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie 
wyprofilowany uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do użycia z 
bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy OLYMPUS, minimalny kanał roboczy 2,0 
mm, sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane z oznaczeniem nazwy 
producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
20. Pakiet 21 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, 
jednorazowych zestawów do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii 
endoskopowej do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrz 
ściennych. 
Zestaw zawiera igłę o długości 45 mm z możliwością regulacji przedłużenia w zakresie 0-50 
mm, strzykawkę próżniową o pojemności 10 ml. Średnica 22 G, koszulka PEEK o średnicy 
4,1 Fr i długości całkowitej 744 mm. Kropkowany wzór o wysokiej rozdzielczości, naturalnie 
wyprofilowany uchwyt z regulacją zapewniający precyzyjną kontrolę i stabilność igły. Do 
użycia z bronchofiberoskopem ultrasonograficznym firmy PENTAX, minimalny kanał 
roboczy 2,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane z oznaczeniem 
nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
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21.Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów, co ma być 

potwierdzone fabrycznie umieszczoną przez producenta informacją na opakowaniu ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak. 

22.Pakiet 4, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu E-600 w rolce o szerokości 110mm, z nadrukiem 

100mm oraz marginesami 5mm po każdej stronie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie. 

23.Pakiet 4, pozycja 4 

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

zamiennik ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego . 

24.Pakiet 5, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchu 1 x użytku o wymiarach 85x115 cm, 

spełniającego pozostałe parametry SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
25.Pakiet 5, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu chirurgicznego o gramaturze 35 g/m2, 

spełniającego pozostałe parametry SIWZ?  

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

26.Pakiet 5, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka chirurgicznego nie posiadającego wstawki 

przeciwpotnej, ale posiadający możliwość wywinięcia, co tworzy dodatkową warstwę 

chroniącą przed potem? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

27.Pakiet 5, pozycja 11 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie 

złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment w danym pakiecie?  
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Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

28.Pakiet 5, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu jednorazowego o chłonności 360 ml, 

spełniającego pozostałe parametry SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

29.Pakiet 5, pozycja 13-16 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie 

złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment w danym pakiecie?  

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

30.Pakiet 5, pozycja 17 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śliniaków dentystycznych o wymiarach 48x35 cm z 

kieszenią o szerokości 12 cm?  

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 

31.Pakiet 5, pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty bez anty poślizgowej foli? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie. 

32.Pakiet 10, pozycja 3 

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

SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak. 

33.Pakiet 10, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 2134 

opakowania ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak. 

34.Pakiet 10, pozycja 9 

Czy Zamawiający oczekuje opasek uciskowych zawierających w rolce min. 25 szt. ? 
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Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak. 

35.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 
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W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża 
zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. 
 
36.Pakiet 14, pozycja 7 

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

pozostałe wymagania SIWZ ?. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

37.Pakiet 15, pozycja 4 

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

pozostałe wymagania SIWZ ? 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak. 

 
 
38 Pakiet 1 

Pozycja 1,2,3,4 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z 
białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym 
skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie 
narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.  

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
39. Pozycja 4 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a 80 
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
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Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

40. Pozycja 7 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50-60 ml ogólnie 

stosowanych w Placówkach Służby Zdrowia. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

41. Pozycja 11 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny skalowanej co 

0,01 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

42. Pozycja 19 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych 31G  

(0,25 x 5 mm) oraz  

30G (0,30 x 8 mm) 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający nie  dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

Pakiet 3 

43. Pozycja 18 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza tlenowego do tlenoterapii, 

pojemnik z wodą sterylną 650 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

44. Pozycja 19 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza tlenowego do tlenoterapii, 

pojemnik z wodą sterylną 340 ml. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Nie, Zamawiający nie  dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

45. Pozycja 18,19 

Ze względu na różnice pojemności wody sterylnej zwracamy się do Zamawiającego o 
możliwość podania wyceny za 10 ml wody z możliwością podania ceny jednostkowej do 
czterech miejsc po przecinku, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. 
Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie 
może zwiększyć grupę wykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 



 10 

 

 
Pakiet 1 Igły i strzykawki 
46.Pozycja 5, 6, 7 
Czy w poz. 5, 6, 7 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują strzykawki Luer z 
gwintem, jedynymi strzykawkami z gwintem są strzykawki Luer-Lock? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający oczekuje  strzykawek z gwintem, dalej jak w opisie przedmiotu zamówienia 
w SIWZ. 
 
47.Pozycja 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 strzykawek do pomp 
infuzyjnych 50ml kompatybilnych z wymienionymi pompami? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
48.Pozycja 9, 10 
Czy w poz. 9, 10 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują przyrządy do 
przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi typu Luer, tylko przyrządy do płynów infuzyjnych i 
krwi Luer-Lock? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający oczekuje przyrządów do przetoczeń zakończonych  gwintem  , dalej  zgodnie z 
opisem zawartym w SIWZ 
 
49. 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. 
Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej 
do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
50.Pozycja 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 strzykawki do TBC skalowanej 
co 0,01 ml z niewtopioną igłą nałożoną na strzykawkę 0,45 x 12? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
51. Pozycja 12-18 
Czy Zamawiający wymaga aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego 
producenta? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie. 
52. Pozycja 21 
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? 
Odpowiedź Zamawiającego ; 
Zamawiający oczekuje przedłużaczy  z  gwintem  , dalej  zgodnie z opisem zawartym w 
SIWZ 
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Pakiet 2 Kaniule 
 
53. Pozycja 1a-1g 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1a kaniuli dożylnej 24G, długość 
19mm o przepływie 23 ml/min? 
 
54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1b kaniuli dożylnej 22G, 
długość 25mm o przepływie 33 ml/min? 
 
55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1c kaniuli dożylnej 20G, 
długość 32mm o przepływie 65 ml/min? 
 
56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1d kaniuli dożylnej 18G, 
długość 45mm o przepływie 95 ml/min? 
 
57.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1e kaniuli dożylnej 17G, 
długość 45mm o przepływie 142 ml/min? 
 
58.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1f kaniuli dożylnej 16G, 
długość 45mm o przepływie 200 ml/min? 
 
59.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1g kaniuli dożylnej 14G, 
długość 45mm o przepływie 305 ml/min? 
 
Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt. Od 53 do 59 ; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
Pakiet 11  
 
60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 deponator – licznik do igieł 
jednorazowego użytku i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie. 
 
Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 3 i 4 
61. 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” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 4  dopuszcza zmianę ceny w przypadku zmian stawki 
podatku VAT, a co za tym idzie zmianę  ceny brutto. 
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PAKIET NR 6  

62. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego 
wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m2? 

Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

63. Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej 
wykonanej z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2, pakowanej w 
opakowanie wyposażone w jedną dwuczęściową etykietę samoprzylepną, przy czym 
jedna z części w postaci kodu kreskowego? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

64. Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 
37,5 x 45 cm lub 50 x 50 cm? Pozostałe parametry bez zmian . 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

65. dotyczące zapisów umowy, SIWZ pkt. III podpunkt b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, 
aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych ? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Tak. 

66: dotyczące zapisów umowy paragraf 5 pkt. 2 oraz zapisów SIWZ pkt. III podpunkt b: Czy 
nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach umowy paragraf 5 pkt. 2, prosimy o ujednolicenie 
zapisów SIWZ pkt. III podpunkt b i umowy ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, potwierdzamy nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy  zał. 
Nr 4 do SIWZ w § 5 ust. 2 słowa : „..w ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia 
zamówienia, a w szczególnych przypadkach..”  

67. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 18 poz. 1 : Ze względu na fakt, że 
producent nie jest w stanie określić na ile badań wystarczą szczypce wielorazowego użytku ; 
biorąc pod uwagę , że żywotność narzędzia wielorazowego, zależy w znacznym stopniu od 
sposobu użytkowania, sterylizacji i przechowywania Czy Zamawiający odstąpi od zapisu : ,, 
możliwość wielokrotnego używania 50 - 70 razy "? 
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

68. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakietu nr 20 poz 2: Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie igieł aspiracyjnych bez blokady i bez strzykawki podciśnieniowej w 
komplecie ? 
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
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69.: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakietu nr 20 poz 2: Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na wyłączenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty 
? 
Odpowiedź Zamawiającego; 
Nie  

70.: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający 
znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?  

Odpowiedź Zamawiającego; 

Nie Zamawiający nie  znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową. 

Dot pakietu 5 

71 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha pielęgniarskiego 
ochronnego 1x użytku, fizelina, kolor biały z mankietem w gumkę, gramatura 20g/m2 
wiązane na troki, rozmiar uniwersalny, pakowany po 10 szt na opakowaniu data produkcji, 
producent 
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

72.poz.4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy komplet chirurgiczny ma być pakowany 
jako komplet (bluza+ spodnie) ? 
Odpowiedź Zamawiającego; 

Zamawiający wyjaśnia, bluza pakowana osobno, spodnie pakowane osobno. 

73. poz.5 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła ochronnego 1x użytku, 
fizelinowe, gramatura 20g/m2 kolor zielony w rozmiarze 210x160 , niesterylne, pakowane po 
50 szt na opak. data pr. Producent 
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

74 poz.11 Prosimy zamawiającego o odstąpienie od oznaczania poziomu ochrony maski w 
kolorze pomarańczowym. 
Odpowiedź Zamawiającego; 

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i odstępuje od wymogu oznaczania 
poziomu ochrony maski w kolorze pomarańczowym. 

75. Dotyczy Pakietu 6 
Pozycja 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Zestawu uniwersalnego, zgodnego 
z poniższym opisem: 
Skład zestawu:  

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm                             
• 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm; 
• 1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm 
• 1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm  
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• 2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm 
• 2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50 
• 4 ręczniki           40 x 40 

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, włóknina dwuwarstwowa,  
laminowana , nieprzemakalna ( SPP/PE ) chłonna na całej powierzchni, gramatura 60g/m2, 
Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%, odporność na penetrację płynów (zgodnie z 
EN 20 811) >200cm H2), oraz odporność na rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). 
Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii, datą ważności i producentem. Zgodność  z normą 
PN-EN 13795 1-3.  
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
76. Pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Jednorazowego fartucha 
chirurgicznego, jałowy, pełno barierowy o gramaturze 43 g/m2, zgodny z normą EN 13795 1-
3, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o 
gramaturze 45 g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całej długości rękawów. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
77.Pozycja 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Folii operacyjnej w rozmiarze 50 x 
45 cm. (opakowanie 10 szt.) 

Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
78. Pozycja 6 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Serwetki jałowej do osuszania rąk  o wymiarach 40 
x 40cm pakowanej po 1 szt. opakowanie papier – folia. Informacje: kod produktu, data 
ważności, numer serii, producent. Zgodne z normą EN 13795.  

Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
79. Pozycja 8 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Serwety jałowej, dwuwarstwowej, chłonnej o 
wymiarach 45 x 45cm.  

Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
 
80.Dotyczy Pakietu 10  
Pozycja 7 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Kieliszków w opakowaniach 
a`75 szt., przeliczenie ilości na 2.134 opakowania i podanie ceny za opakowanie.  

Odpowiedź Zamawiającego; 
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Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy z jednoczesnym przeliczeniem 
zgodnie z zamawianą ilością . 
 
81. Dotyczy Pakietu 11 
Pozycja 1b 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnika o pojemności 5l, 
wysokość 195mm, podstawa 205mm.  

Odpowiedź Zamawiającego; 
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy 

PAKIET NR 7 

82. POZ.1 Czy zamawiający wymaga aby test przed procesem sterylizacji miał kolor błękitny 
i w trakcie procesu przebarwił się na kolor czarny? Ułatwi to interpretację wyniku kontroli 
procesu sterylizacji? 

83.POZ.4 Czy zamawiający wymaga aby test był samoprzylepny? Ułatwi to proces 
archiwizacji kontroli dezynfekcji i mycia. 

84.POZ.6 Czy zamawiający dopuści test kl.IV? 

PAKIET NR 8 

Poz. 3 a, b, c, d,e,f,g 

85 Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji z 
wyraźnie oznaczonym kierunkiem otwierania w postaci piktogramu otwartej torebki 
umieszczonym tylko od strony folii? 

86.Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze 
wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje 
pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. 

87.Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej 
liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowany produkt jest jednorazowego użytku? 

88.Czy Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym 
lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? 

89.Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się 
oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5, co jest wymagane 
przez obowiązujące normy? 

90.Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 
i foli minimum 6 – warstwowej? 
Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 :; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 
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Pakiet nr 6: 

91. poz. 1: Czy Zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej 

pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13 795 1-3, o gramaturze 56/m2. Jedna z warstw 

materiału stanowi folia PE z domieszką polipropylenu. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 

440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20 811) 

>200cm H2) oraz odporność na rozerwanie >118 kPa (zgodnie z EN 13 938-1). 

Skład:  

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x 145cm (+/_5cm) 

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm (+/_10cm) 

1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 240 x 150 

1 dwuwarstwowa serweta samoprzylepna 175 x 170cm(+/_10cm), 

2 ręczniki włókninowe 40x 20cm 

1 kieszeń samoprzylepna (2K) 40x 35cm (+/_5cm) – pakowana osobno poza zestawem 

1 taśma samoprzylepna 10x 50cm (+/_2cm) 

2 dwuwarstwowe serwety samoprzylepne 90x 75cm 

(+/_5cm) 

na opak. data produkcji,termin przydatności, producent 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

92. 2. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m2? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 
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93. poz. 3: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m2 w części podstawowej + 

wzmocnienia 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym min. 203 

cm H2O?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

94. poz. 4: Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

95. poz. 5: Czy Zamawiający dopuści serwetki do rąk o wymiarach 30 x 30 cm, pakowane 

pojedynczo a’1 szt. oraz zbiorczo w karton po 150 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

96. poz. 5: Jak należy rozumieć podane ilości, tzn. czy Zamawiający wymaga serwetek 

pakowanych po a’2 szt., następnie zbiorczo a’2 szt. x 25, czyli w opakowaniu jest 50 szt. 

serwetek?  

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 :; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

97. poz. 5: Czy wymóg zgodności z normą PN – EN 13 795 nie jest omyłką Zamawiającego? 

Powyższa norma nie odnosi się do wyrobów takich jak ściereczki do rąk, a do wyrobów z 

laminatów i włóknin stanowiących elementy obłożenia pola operacyjnego lub odzieży 

operacyjnej.  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy Pakietu nr 6 poz.5 zgodnie z opisem przedmiotu  

Zamawiającego  

98. poz. 7: Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 75 cm o gramaturze 56 

g/m2?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

99. poz. 8: Czy Zamawiający zwiększy tolerancję rozmiaru „na plus” do 15%?  
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Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

Pakiet 8: 

100.poz. 3c: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 100 m z przeliczeniem 

wymaganej ilości? Wg naszej wiedzy rynkowej rękawy z zakładką o długości 200 m nie 

są oferowane przez żadnego z wykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

101.poz. 3f: Czy Zamawiający dopuści rękawy o długości 200 m z przeliczeniem 

wymaganej ilości?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy 

Pakiet 9: 

102.poz. 1: Czy Zamawiający w przypadku serwety z otworem o średnicy 5 cm z 

rozcięcie m dopuści tolerancję rozmiaru „na plus” 10 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Od 82 do 90 :; 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem zawartym w SIWZ 

Pytania dot. treści umowy 

103.Czy za dni robocze w rozumieniu umowy rozumieć należy dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?  

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak. 
 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie . 


