
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa,  28 września 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 60 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów 
medycznych dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 33-W-D-08-2018. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy Zakresu nr 15 poz. nr 3 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer  
3 w pakiecie nr 15, oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie 
większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji 
oszczędności dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 2 
Dotyczy Zakresu nr 15 poz. nr 3 
Czy Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia wymaga czapeczek wielorazowych 
dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czapeczek wielorazowych, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu nr 126 
Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki kompatybilne z laktatorem firmy Medela o pojemności  
50 ml lub 130 ml, sterylne, pakowane pojedynczo lub w opakowania po 42 sztuki lub 24 sztuki, 
spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza butelki o ww. parametrach, pakowane po 24 sztuk, spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 



 

Pytanie 4 
Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system  
do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez  
7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych 
części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką 
Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie  
do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, 
pakowany pojedynczo? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu o ww. parametrów, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 5 
Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zakresu 59 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 6 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-
tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie 
lipidów i leków do chemioterapii. Białe  trójramienne pokrętło  umożliwiające swobodną i precyzyjną 
obsługę kraników i podwójny: optyczny  i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, 
jednorazowego użytku. Objętość wypełnienia 0,31 ml, sterylizowany radiacyjnie. Prędkość przepływu 
390 ml/min. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 7 
Dotyczy Zakresu nr 75 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego trójświatłowy 7Fr o długości 15cm i 20 cm  
w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka  
o pojemności 5ml, skalpel, nierdzewny drut prowadzący z oraz rozszerzacz naczyniowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o ww. parametrach, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 8 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Zakresu  nr 43 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży 
się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 



 

Pytanie 9 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej. 
 
 

Pytanie 10 
Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymioty o pojemności 1500-2000 ml, ze skalą 
pomiarową co 100 ml do 1500 ml i odstąpienie od wymogu dodatkowej skali do małych objętości.  
Producenci nie kuszą się o stosowanie większej dokładności skali niż co 100 ml, gdyż ta dokładność jest 
optymalna przy tego typu workach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na wymioty o ww. parametrach, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający odstępuje również od wymogu dodatkowej skali do małych 
objętości wymiocin.   
 

Pytanie 11 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1 i 2 
Prosimy o wyjaśnienie, co ma Zamawiający na myśli opisując iż oczekuje wykończenie rękawicy 
mankietem dopasowującym się do ręki?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż pisząc wykończenie rękawicy mankietem dopasowującym się do ręki ma na 
myśli mankiet przylegający do ręki.  
 

Pytanie 12 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1-2 
Czy nie zaszła omyłka pisarska w wymogu dostarczenia ilości próbek? Przy tak precyzyjnej ocenie 
jakości taka ilość próbek może być nie miarodajna. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż w ww. zakresie nie zaszła omyłka pisarska w ilości próbek. Zamawiający 
zmienia jednak zapis w kolumnie nr 1 w następujący sposób: „Zakres nr 96 - rękawice chirurgiczne 
(należy dołączyć próbki z pozycji nr 1, 2 i 3 w ilości: rękawice w rozmiarze 6,5 - 1 para, rękawice  
w rozmiarze 7,5 - 1 para)” 
 

Pytanie 13 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
Czy Zamawiający oczekuje rękawiczek chirurgicznych syntetycznych nie zawierających lateksu 
wykonanych z fleksylonu, bezpudrowych, z mankietem zakończonym rolowanym rantem o poziomie 
szczelności AQL 0,15? 
Pragniemy dodać, że dla osób uczulonych zwykle stosuje się rękawice bezpudrowe. 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 14 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, gdyż rękawice nie zawierające lateksu zwykle nie zawierają 
też protein, a w opisie widnieje zapis „o obniżonej zawartości protein”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic niezawierających protein, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 15 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważne rękawiczek nitrylowych, bezpudrowych, bez 
protein lateksu, z przedłużonym mankietem, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, teksturowanych 
na końcach palców, o długości całkowitej rękawicy 300mm +/-5mm, średniej grubości na palcu 
0,15mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01mm, na mankiecie 0,10mm+/-0,01mm. średnia siła zrywu 
przed starzeniem 11,5N, po starzeniu 9,7N. Wydłużenie średnie przed starzeniem 770%, średnie po 
starzeniu 520%. AQL 1,5. Rękawice zgodne z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej - PPE 
89/686/EEC w kategorii I, zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455 (1-3), przebadane na przenikanie 
substancji chemicznych i leków cytostatycznych zgodnie z EN 374-3 przez niezależne akredytowane 
laboratorium, oraz dołączenie na potwierdzenie spełniania wymogów raportów z wynikami badania 
laboratorium akredytowanego oraz karty danych technicznych na potwierdzenie parametrów 
rękawicy, dostępnych w rozmiarach S, M, L, XL. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 16 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany, 
w kolorze niebieskim, o sile zrywania przed starzeniem 11N. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą 
na końcach palców o długości całkowitej min. 280mm , o  grubości rękawic w palcach, mediana  min. 
0,14 mm, na dłoni mediana  min. 0,10mm. Zgodne z EN 455-1, 2, 3,4, EN 374-3. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane po 100 szt. Rozmiary:  S, M, L, 
XL. 
Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 i leków cytostatycznych zgodnie 
ASTM D 6978-05 oraz przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 17 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy 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: 
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej 
 

 



 

 
Pytanie 18 
Dotyczy Zakresu nr 60  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o niżej podanych parametrach; 
OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykłe - 
ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki 
stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa 
niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne 
dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału 
zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące 
oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 19 
Dotyczy Zakresu nr 72 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 6 ,oraz  utworzenie odrębnego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 20 
Dotyczy Zakresu nr 115  
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1- paskowe mocowanie , czapeczek o poniższych  
Obwodach głowy: 

Kolor Rozmiar Obwód głowy 

Biała 000 16-18 

Szara 00 18-20 

Różowa 0 20-22 

Brązowa 1 22-24 

Żółta 2 24-26 

Niebieska 3 26-28 

Złota 4 28-30 

Zielona 5 30-32 

Bordowa 6 32-34 

Pomarańczowa 7 34-36 

Ciemno zielona 8 36-38 

Granatowa 9 38-40 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 21 
Dotyczy Zakresu nr 115 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 – układ oddechowy do aparatu Infant Flow, Układu  
z generatorem o niżej podanych parametrach; 
 
Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym 
przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm  
na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).  



 

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii 
wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką 
na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm 
z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850)  
z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru 
ciśnienia proxymalnego  z generatorem.  
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów 
oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. 
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony 
końcówką cylindryczno-stożkową 
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów 
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa 
połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. 
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 22 
Dotyczy Zakresu nr 115 poz. nr 3 
Pytanie 5 do pakietu nr 115 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 3 – maska nosowa ,maseczki w rozmiarach S, M, L, 
XL. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 23 
Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1 
Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis 
zastosowanej technologii (Nellcor OxiMax)? Ile dodatkowych opasek piankowych ma być dołączanych 
do czujnika/opakowania czujników? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający do każdego czujnika wymaga dodatkowej taśmy 
(opaski) zamiennej z gąbki kompatybilnej z zaoferowanymi czujnikami. 
 

Pytanie 24 
Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 2 
Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis 
zastosowanej technologii (Nellcor OxiMax)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 25 
Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis 
zastosowanej technologii (M-Tech)? Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników o dł. ok. 90 
cm? Ile dodatkowych taśm zamiennych ma być dołączanych do czujnika/opakowania czujników? 
Prosimy o potwierdzenie, czy urządzenia są kompatybilne z czujnikami w technologii Masimo LNOP. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis zastosowanej 
technologii (M-Tech), oraz posiadają długość ok. 90 cm pod warunkiem, iż zaoferowane czujniki 
spełniają pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający potwierdza również, iż urządzenia wymienione  
w pozycji nr 1 są kompatybilne z czujnikami w technologii Masimo LNOP. 
Zamawiający do każdego czujnika wymaga dodatkowej taśmy (opaski) zamiennej z gąbki kompatybilnej 
z zaoferowanymi czujnikami. 
 

Pytanie 26 
Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 2 
Czy kupujący wyraża zgodę na zastosowanie czujników, które na opakowaniu posiadają opis 
zastosowanej technologii (M-Tech)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 27 
Dotyczy Zakresu nr 69  
Prosimy o podanie numerów katalogowych dotychczas użytkowanych przetworników.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dotychczas użytkowane przetworniki posiadały następujące numery katalogowe:  
 - Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych: AB-0023 
- Przetwornik pediatryczny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – AF-0123 
 

Pytanie 28 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 5-10ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza cewniki  o ww. parametrach, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 29 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley wykonane w 100% z silikonu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza cewniki  o ww. parametrach, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 30 
Dotyczy Formularza ofertowego 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? 
Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie 31 
Dotyczy § 6 ust. 4 Projektu Umowy 
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na uzupełnienie braków  
ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce 
może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.  



 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 32 
Dotyczy § 9 ust. 1 Projektu Umowy 
Wnosimy o modyfikację zapisu na: 
„ ... w przypadku dwukrotnego, kolejnego, w okresie trzech miesięcy, dostarczenia przez Wykonawcę 
towaru złej jakości lub ze zwłoką….” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 33 
Dotyczy Zakresu nr 1  
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1, 2 i 3 wymaga aby cewnik do cewnikowania żyły pępowinowej 
posiadał kranik trójdrożny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do cewnikowania żyły pępowinowej o ww. 
parametrach, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 34 
Dotyczy Zakresu nr 42  
Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji 1 dopuści igłę w rozmiarze 21 G o długości 100 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 35 
Dotyczy Zakresu nr 59  
Czy Zamawiający w pakiecie 59 pozycji 1 dopuści zamknięty system bezigłowy, posiadający 
wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne 
zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml 
nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja 
membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, 
jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, 
pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii 
komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny  
ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 36 
Dotyczy Zakresu nr 59  
Czy Zamawiający w pakiecie 59 pozycji 2 dopuści aparat do pobierania płynów z butelek - typu Mini-
Spike Plus nie posiadający zastawki, zachowując przy tym pozostałe parametry? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

 

Pytanie 37 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 1-8 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 1 do 8 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet. 
Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne 
zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 38 
Dotyczy Zakresu nr 48  
Czy Zamawiający, w zakresie 48, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach 
powierzchni klejącej nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 24x40cm, spełniającymi 
pozostałe wymagania SIWZ?  
Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej 
konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji hiszpańskiej firmy 
IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, natomiast Zamawiającemu 
wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów 
ekonomicznych 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 39 
Dotyczy Zakresu nr 66 i 67 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66, 67): 
Przedłożenia kart produktowy / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne 
dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów 
zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność 
wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie 
chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 40 
Dotyczy Zakresu 66  poz. nr 1 
Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66, pozycja 1) wskazując: 
„Pieluchomajtki dla dorosłych typu super seni” wymaga produktów oddychających na całej powierzchni 
produktu posiadających: co najmniej jeden ściągacz taliowy (np. ściągacz taliowy tylny oraz elastyczne 
boki produktu wraz z elastycznymi zapięciami, co odpowiada działaniu przedniego ściągacza taliowego, 
dzięki czemu produkt idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta), przylepcorzepy wielokrotnego 
użytku, pełnowartościowy wskaźnik chłonności w postaci co najmniej jednego paska zmieniającego 
kolor pod wpływem moczu, o chłonności co najmniej 2750 g(wg normy ISO 11948-1), o maksymalnym 
obwodzie produktu co najmniej 150 cm? 
Należy nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla wyrobów medycznych (kategoria I) jest 
niezgodne z PZP. Nazwa własna wskazuje na konkretnego producenta produktów chłonnych, tym 
samym ogranicza uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż 
finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są 
dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 
Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów TENA oraz ustanowienie 
minimalnych szczegółowych wymogów odnośnie produktów chłonnych, daje możliwość 



 

zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na 
oszczędności. Jednocześnie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego standardu opieki nad 
chorym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 41 
Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja 1): 
Pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to 
jednocześnie jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza 
taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby 
potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości 
pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym 
pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z 
usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły 
się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko 
odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak 
ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z instytucji, 
które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają 
się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów 
zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 42 
Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja1): pieluchomajtki Tena Slip 
Plus Large, które są odpowiednikiem produktów zapisanych w SIWZ – posiadają co najmniej takie same 
parametry oraz cechy produktowe? Dopuszczenie produktów innych producentów, w tym produktów 
TENA, daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania 
umowy, przełoży się na oszczędności. Jednoczenie mają Państwo gwarancje utrzymania najwyższego 
standardu opieki nad chorymi. Należy również nadmienić, że używanie w SIWZ nazw własnych dla 
wyrobów medycznych (kategoria I) jest niezgodne z PZP.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 43 
Dotyczy Zakresu nr 66 poz. nr 2 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 66; pozycja 2): złożenia oferty  
na podkłady higieniczne o chłonności co najmniej 590 ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

 
 
 



 

Pytanie 44 
Dotyczy Zakresu nr 67  
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres nr 67): złożenia oferty na podkład 
higieniczny o wymiarach 60 x 90 cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85 x 55 cm  
i poziomem chłonności 1750 g? Mamy świadomość oraz informacje, że w ostatnim czasie na rynku 
pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to 
tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach obniżony poziom chłonności. 
Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że 
produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego 
poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne 
zabezpieczenie chorego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 45 
Dotyczy Zakresu nr 58  
Czy Zamawiający w Zadaniu 58 dopuści sterylne butelki do zbierania siary o pojemności 45 ml, 
pakowane po 10 szt., spełniające pozostałe cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 46 
Dotyczy Zakresu nr 126  
Czy Zamawiający w Zadaniu 126 dopuści sterylne butelki pojemności 80 ml, pakowane w małe, 
higieniczne opakowania po 24 szt., spełniające pozostałe cechy zawarte w opisie przedmiotu 
zamówienia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 47 
Dotyczy Zakresu nr 58 i 126  
Czy Zamawiający w zakresie nr 58 i 126, dopuści sterylne butelki do zbierania, przechowywania, 
mrożenia, pasteryzacji i podaży pokarmów noworodkom, które nie są wyrobami medycznymi  
w rozumieniu  ustawy o wyrobach medycznych, posiadające certyfikat ISO, deklarację potwierdzającą 
brak użycia tlenku etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą 
Europejską, brak BPA, światowe deklaracje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania i  dopuszczenie 
do kontaktu z żywnością w Polsce i na świecie 
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 
2017 r., poz. 211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów 
noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1,  
Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje-   wyposażenie wyrobu medycznego ( nawet jeżeli Zamawiający 
chciałaby zastosować zaproponowane  butelki do smoczków, w zestawie np. z laktatorem, innymi 
wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty 
lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez 
wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające 
przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem 
Ponadto Dz. U. z 2015 r. poz 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca 
uwagę na kwestie związane z zasadnością nadawania statusu wyrobów medycznych. W związku z tym, 



 

że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu medycznego uzyskały ten status 
niesłusznie/omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko 
wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i 
stosowania, ale wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 
20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do wszystkiego co w Polsce zostało 
dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek o ww. parametrów, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 48 
Dotyczy Zakresu nr 139  
Czy Zamawiający w Zakresie nr 139 dopuści sterylne smoczki dla noworodków donoszonych  
i wcześniaków, różniące się wielkością części wewnątrzustnej, kształtem (proste i anatomiczne), 
trójprzepływowe i jednoprzepływowe, wykonane z miękkiego, elastycznego, naturalnego lateksu, 
posiadające międzynarodowy certyfikat „Niskiej Alergenności” wg klasyfikacji Palosuo et al, proteiny 
lateksu poniżej poziomu wykrywalności? 
 
Czy Zamawiający w Zakresie nr 139 dopuści sterylne smoczki, które nie są wyrobami medycznymi  
w rozumieniu  ustawy o wyrobach medycznych, posiadające certyfikat ISO, deklarację potwierdzającą 
brak użycia tlenku etylenu w procesie produkcji prowadzącej do sterylności zgodnie z Farmakopeą 
Europejską, brak BPA, światowe deklaracje gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania dla 
noworodków przedwcześnie urodzonych o różnej wadze urodzeniowej i gotowości do podejmowania 
funkcji pokarmowych, noworodków donoszonych. 
 
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 
2017 r., poz. 211)  nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów 
noworodkom i niemowlętom. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1,  
Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje-   wyposażenie wyrobu medycznego ( nawet jeżeli Zamawiający 
chciałaby zastosować zaproponowane  butelki do smoczków, w zestawie np. z laktatorem, innymi 
wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty 
lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez 
wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające 
przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem 
 
Ponadto Dz. U. z 2015 r. poz 1918 w całości odnosząca się wyłącznie do wyrobów medycznych, zwraca 
uwagę na kwestie związane z zasadnością nadawania statusu wyrobów medycznych. W związku z tym, 
że wiele produktów obecnie posiadających status wyrobu medycznego uzyskały ten status 
niesłusznie/omyłkowo, na co zwraca szczególną uwagę Prezes URPL w pozycji 1918 i jest ryzyko 
wystąpienia incydentu medycznego, zostały wprowadzone zamiany zaostrzające zasady dopuszczania i 
stosowania, ale wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 
20 maja 2010 z późniejszymi zmianami, ale nie w stosunku do wszystkiego co w Polsce zostało 
dopuszczone do obrotu szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 
 
 



 

Pytanie 49 
Dotyczy Zakresu nr 19  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu o składzie w 100 g - Lidocaine 2g, 
Chlorhexidine Digluconate (roztwór 20%)  0,05g, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate 
0,10 g, Propyl Hydroxybenzoate 0,05g, Purifed Water, Mono Propylen Glycol.  
Pojemność 11ml.  
Sterylny,  rozpuszczalny w wodzie, niedrażniący, hypoalergiczny żel do smarowania cewki  
moczowej oraz wyrobów medycznych. Zapobiega urazom, które mogą wystąpić w czasie 
cewnikowania lub aplikacji innych urządzeń medycznych między błonę śluzową cewki moczowej i 
cewnik lub urządzenia medyczne przez efekt smarowania. 
Zmniejsza ryzyko zakażenia dzięki właściwościom antyseptycznym. 
Skład żelu podany jest na każdym bezpośrednim opakowaniu ampułkostrzykawki. 
Opakowanie 25 sztuk.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 50 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania niesterylnych kieliszków jednorazowych, jak 
dotychczas stosowane u Państwa w placówce.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 51 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Szpatułek sterylnych, pakowanych 
pojedynczo. Na rynku występują tylko szpatułki sterylne (pojedynczo pakowane) i niesterylne (100 szt. 
w opakowaniu zbiorczym – luzem). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatułek sterylnych, pakowanych pojedynczo, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.   
 

Pytanie 52 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szpatułek pojedynczo pakowanych,  
w opakowaniu zbiorczym a`100 szt. z przeliczeniem na 22 opakowania a`100 szt.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatułek pakowanych jak powyżej, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 53 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l, 
wykonany z tworzywa (polipropylen) w kolorze czerwonym, wytrzymały na przypadkowe przekłucie, 
wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, wklęsły otwór wrzutowy  80/55mm. Wyposażony  
w dodatkowe zabezpieczenie, umożliwiające całkowite zamknięcie pojemnika po jego zapełnieniu – 
wskaźnik otwarcia / zamknięcia. Otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające oddzielenie igły  
od strzykawki. Wysokość całkowita 121 mm.  Pojemnik typu wiadro.  
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 54 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1,0l, 
wykonany z tworzywa (polipropylen) w kolorze czerwonym, wytrzymały na przypadkowe przekłucie, 
wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę, otwór wrzutowy 70/100mm. Otwór wrzutowy 
wyposażony w wycięcia ułatwiające oddzielenie igły od strzykawki, wyposażony w dodatkowe paski 
utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz, możliwość wyłamania pasków w celu 
powiększenia otworu wrzutowego. Wysokość całkowita 120 mm.  Pojemnik typu wiadro.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 55 
Dotyczy Zakresu nr 31  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego na fotel w rolce 
z 2 warstwowej celulozy, pakowane w folię, długość 50m, gramatura 2x18g/m2, perforacja co 38 cm, z 
widoczną linią perforacji, szerokość 50cm. Miękkie, wtłaczane, doskonale izoluje i wchłania wilgoć, co 
zapewnia pacjentowi komfort oraz higienę.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 56 
Dotyczy Zakresu nr 31  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego na fotel w rolce  
z 2 warstwowej celulozy, pakowane w folię, długość 50m, gramatura 2x17g/m2, perforacja co 38 cm,  
z widoczną linią perforacji, szerokość 39 cm. Miękkie, wtłaczane, doskonale izoluje i wchłania wilgoć,  
co zapewnia pacjentowi komfort oraz higienę.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 57 
Dotyczy Zakresu nr 32  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego w rolce  
z 2 warstwowej 100% celulozy, kolor biały, z widoczną linią perforacji, perforacja co 38cm, szerokość 
50cm, gramatura 2x20 g/m2, pakowane pojedynczo w folię.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 58 
Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Drenu do podawania tlenu przez nos dla 
dorosłych wykonanego w całości z medycznego PVC, posiadający bardzo miękkie końcówki o gładkich 
zakończeniach.  
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 59 
Dotyczy Zakresu nr 48  
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania Folii Chirurgicznej zgodnej  
z poniższym opisem:  
Zapobiegają migracji bakteryjnej i zapewniają sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Umożliwiają 
dotyk skóry bez obawy o skażenie sterylnych rękawiczek, narzędzi i materiałów. 
Folia wykonana z polietylenu, są cienkie, o grubości 0,05 mm, sterylizowana radiacyjnie.  
Właściwości: 
- wykonana z polietylenu 
- matowa 
- antystatyczna 
- elastyczna 
- półprzepuszczalna 
- hypoalergiczna 
- z klejem akrylowym 
- paroprzepuszczalność (MVTR) <400g/m2/24h 
- z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 60 
Dotyczy Zakresu nr 55 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do EKG o pojemności 260g.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 61 
Dotyczy Zakresu nr 55 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do USG / KTG o pojemności 500g.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 62 
Dotyczy Zakresu nr 67  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładów konfekcjonowanych  
w opakowani ach a`30 szt. z przeliczeniem ilości na 320 op. a`30 szt.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów konfekcjonowanych jak powyżej, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 63 
Dotyczy Zakresu nr 88  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Serwety pod pośladki, zgodnej z poniższym 
opisem:  



 

Sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, opakowanie 
zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem 
katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m2, zgodność z 
normą PN-EN 13795 
Skład  
1 serweta o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym  
w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu 
wlotowego, taśmę lepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 64 
Dotyczy Zakresu nr 91  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania spódnicy ginekologicznej w kolorze zielonym, 
pozostałe wymagania zgodne z  SIWZ.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spódnicy ginekologicznej o ww. parametrach, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 65 
Dotyczy Zakresu nr 138  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła jednorazowego fizelinowego  
z gumką w rozmiarze długość 195-210 cm x szerokość 60-80 cm w kolorze zielonym.   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 66 
Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 90 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika o długości 90 cm, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 67 
Dotyczy Zakresu nr 129  
Czy Zamawiający wymaga łyżek jednorazowych wykonanych z niemagnetycznego, lekkiego stopu 
metalu? 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 68 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego układu oddechowego z dodatkową rurą do podłączenia 
worka oddechowego zakończoną złączem pasującym do worka z zestawu z zachowaniem wszystkich 
pozostałych zapisów SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

 

Pytanie 69 
Dotyczy Zakresu nr 81  
Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego resuscytatora jednorazowego użytku  dla pacjentów  
o wadze ciała do 10kg, z maską twarzową z powietrznym mankietem rozmiar 0, o maksymalnej 
objętości oddechowej 150ml, z zaworem ograniczającym ciśnienie 40cm H2O, z rezerwuarem tlenu  
w postaci worka o objętości 300ml, ze złączem umożliwiającym podłączenie manometru  
do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji, z możliwością podłączenia 
zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zastawką ciśnienia 
dodatniego pakowaną osobno. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie resuscytatora o ww. parametrach w komplecie z zastawką 
ciśnienia dodatniego. Zamawiający wymaga worka AMBU i zastawkę ciśnienia dodatniego PEEP jako 
komplet, z tym że zastawka może być pakowana osobno.  
 

Pytanie 70 
Dotyczy par. 3 ust. 1 Projektu Umowy 
Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 71 
Dotyczy par. 4 ust. 1 Projektu Umowy 
Prosimy o zmianę terminu dostaw na maksymalnie 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 72 
Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy Zakresu nr 35 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach 
przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek 
załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 73 
Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy zakresu nr 35 
Prosimy o wyjaśnienie do ilu pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego ma być 
wniesiony towar z zakresu nr 35. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Towar z zakresu nr 35 ma zostać wniesiony do jednego pomieszczenia w budynku B. 
 

Pytanie 74 
Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy – dotyczy zakresu nr 118 
Prosimy o wyjaśnienie do ilu pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego ma być 
wniesiony towar z zakresu nr 118. 
 

http://www.alarado.pl/slownik-pojec-kurierskich/kurier.html


 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Towar z zakresu nr 35 ma zostać wniesiony do jednego pomieszczenia w budynku B. 
 

Pytanie 75 
Dotyczy par. 4 ust. 5 Projektu Umowy 
Prosimy o określenie kondygnacji pomieszczeń, do których należy wnieść towar – parter, piętro, 
piwnica itp. ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pomieszczenia Zamawiającego, do których należy wnieść towar mieszczą się na parterze i w piwnicy.  
 

Pytanie 76 
Dotyczy par. 5 ust. 2 Projektu Umowy 
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku 
niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W 
przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać 
przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia 
niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w następujący sposób modyfikuje brzmienie par. 5 ust. 2: 
„Termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu w sytuacji wyczerpania przez Zamawiającego 
pełnej wartości Zakresu (pakietu) lub za zgodą Stron wydłużeniu w sytuacji niewyczerpania przez 
Zamawiającego pełnej wartości umowy określonej w §2 ust. 1 w terminie oznaczonym w §5 ust. 1.” 
 

Pytanie 77 
Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji elektrod EKG dla noworodków z przewodem o długości 50 cm, 
kwadratowych z zaokrąglonymi bokami o rozmiarze 23 x 23 mm, na włókninie, pozostałe parametry 
pozostaną bez zmian.   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 78 
Dotyczy Zakresu nr 49  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozm. 13x235cm?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 79 
Dotyczy Zakresu nr 68  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozm. 80x45cm, o gramaturze min. 35g/m2, 
w kolorze niebieskim?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 80 
Dotyczy Zakresu nr 88  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze min. 56g/m2?  



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 81 
Dotyczy Zakresu nr 113  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w kolorze niebieskim?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 82 
Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o zakresie wagowym <3kg i >30 kg,  

Prosimy o odstąpienie od wymogu nadrukowania logo producenta na czujniku w przypadku gdy 
informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dodatkowych taśm zamiennych z gąbki  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników dla pacjentów o zakresie wagowym <3kg i >30 kg, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika bez nadrukowanego logo producenta na czujniku  
w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika.  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące dodatkowych taśm zamiennych z gąbki. 
 

Pytanie 83 
Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu nadrukowania logo producenta na czujniku w przypadku gdy 
informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika 

Prosimy o określenie czy czujniki mają posiadać złącze DB9 (kształt trapezu) czy D-sub (kształt 
podkowy) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika bez nadrukowanego logo producenta na czujniku  
w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym czujnika.  
Zamawiający informuje również, iż urządzenia Zamawiającego posiadają złącze w kształcie trapezu.  
 

Pytanie 84 
Dotyczy Zakresu nr 60  
Prosimy o dopuszczenie okularów w kształcie litery „Y” z regulowanym zapięciem na rzep, 
spełniających pozostałe wymogi 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 85 
Dotyczy Zakresu nr 129  
Prosimy o podanie, czy chodzi o łyżki typu McIntosh? Prosimy o dopuszczenie łyżek z tworzywa. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg zaoferowania łyżki typu 
Macintosh o rozmiarach 3 i 4. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie 86 
Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie 
zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia  
do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 87 
Dotyczy Zakresu nr 36  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 88 
Dotyczy Zakresu nr 47  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie będącej wyrobem 
medycznym i w związku z tym objętej 23% stawką VAT. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nie będącej wyrobem 
medycznym, objętej 23% stawką VAT, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 89 
Dotyczy Zakresu nr 47  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki ze szczecinkami o zróżnicowanej długości, które 
ułatwiają dokładne chirurgiczne mycie rąk, dodatkowo czyścik do paznokci. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 90 
Dotyczy Zakresu nr 48  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, 
wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym 
wolny jod na skórę pacjenta; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  
34x40cm (całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia 
aluminiowa. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 91 
Dotyczy Zakresu nr 48  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje folii sterylizowanej radiacyjnie? Sterylizacja 
tlenkiem etylenu działa negatywnie na substancję czynną. 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ informując jednocześnie, iż wymaga sterylnego obłożenia 
foliowego do operacji ale wskazuje sposobu jego sterylizacji.  
 

Pytanie 92 
Dotyczy Zakresu nr 49 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego w rozmiarze 13 x 240 cm. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca foliowego w rozmiarze 15 x 240 cm złożonego 
pierścieniowo. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 93 
Dotyczy Zakresu nr 88 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki z polietylenu ze wzmocnieniem 
chłonnym ze sztucznego jedwabiu, o gramaturze 70 g/m2, z częścią podpośladkową o dł. 38,5 cm, 
całkowitej długości 118 cm, szerokości 96,5 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 94 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic sterylnych bezlateksowych bezpudrowych, 
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 95 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych,  
o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt 
dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie 
wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia 
zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Obniżony poziom AQL  
po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet 
rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne 
hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 96 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych  
z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, 
długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie 
naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N 



 

potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym 
piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 
substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne  
i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 
cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu 
(raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 
90 szt). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 97 
Dotyczy Zakresu nr 135  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga prześcieradła ochronnego na stół operacyjny  
o wymiarach min. 100x225 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 98 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie rękojeści staplera laparoskopowego o dł. roboczej 16cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 99 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie ładunków o kolejnych wysokościach zszywek: 2,5 mm. 3,5mm; 4,8mm, reszta 
zgodna z SIWZ 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 100 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 3 
Prosimy o dopuszczenie staplerów okrężnych z uchylnym kowadełkiem o śr. 26, 29 i 32 mm  
ze zszywkami o przekroju okrągłym o wys. zszywek 4,8mm dla 26, 29mm i 5,0mm dla rozmiaru 32. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 101 
Dotyczy Zakresu nr 17 poz. nr 1-5, 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł, których nasadka jest wykonana w polipropylenu a 
osłonka igły z polietylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

 



 

Pytanie 102 
Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= 
teflon. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty 
jakościowej i cenowej na wymagany asortyment. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 103 
Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 104 
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości drenu 180 cm. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 105 
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości drenu 150 cm. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 106 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. Pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 107 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek w rozmiarze: w poz. nr 3 – 2/3 ml, w poz. nr 4 – 5/6 
ml, w poz. nr 5 – 10/12 ml, w poz. nr 6 – 20/24 ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 108 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4-11 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki bez numerycznego oznaczenia na cewniku, 
pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? 



 

Numeryczne oznaczenie na cewniku jest wyjątkowo mało widoczne i nieczytelne. Personel 
używający tego typu rodzaju cewników często nawet nie zdaje sobie sprawy, że mają one 
numeryczne oznaczenie. Pozostawienie tego wymogu znacznie ograniczy możliwość złożenia oferty 
w zakresie pakietu nr 2 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 109 
Dotyczy Zakresu nr 13  
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na dreny tego samego producenta we wszystkich 
pozycjach? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 110 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kranik w opakowaniu typu papier -folia, pozostałe 
zapisy zgodnie z SIWZ? 
Zdecydowana większość sprzętu medycznego pakowana jest w opakowanie typu papier -folia. 
Postawienie wymogu aby kranik trójdrożny był konkretnie w opakowaniu typu Tyvec, nie ma 
żadnego uzasadnienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 111 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki pakowane po 70 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości tj. 1372 opakowania? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 112 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści silikonowy cennik Foley’a w rozmiarze CH 6 o długości 27cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 113 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

 



 

Pytanie 114 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a 100% silikon, o długości 40cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 115 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 6-8 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a o długości 40cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 116 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera wykonane z lateksu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 117 
Dotyczy Zakresu nr 11 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 118 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 1000 opakowań? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 119 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm i 71x180cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym 71 x 116 cm, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza fartucha foliowego w rozmiarze 
uniwersalnym 71x180cm. 
 

Pytanie 120 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatułek sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  



 

 

Pytanie 121 
Dotyczy Zakresu nr 31  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o szerokości 50cm, perforacji co 37,5cm, długości 50m, 
gramaturze 34g/m2, o wysokości zwoju rolki około 12,5cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 122 
Dotyczy Zakresu nr 32  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce z perforacją co 37,5cm, o gramaturze 2 x 17g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 123 
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2-3 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 124 
Dotyczy Zakresu nr 36  
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach: S (6,5), M (7,5) i L (8,5)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 125 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny w opakowaniu typu sztywny blister-pack? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kranika trójdrożnego w opakowaniu typu sztywny blister-pack, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 126 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z cyfrą nadrukowaną co 10 j.m., a podziałką  
co 2 j.m.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 127 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę rozszerzoną? 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 128 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a’70 szt. z przeliczeniem ilości na 1372 
opakowania? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 129 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 7 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową ze skalą co 0,05ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 130 
Dotyczy Zakresu nr 48  
Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną typu Steri-Drape o powierzchni przylepnej 30cm x 36cm, 
spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 131 
Dotyczy Zakresu nr 51 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków zróżnicowane dla 
chłopców i dziewczynek? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 132 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5 
Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w opakowaniach foliowych, z łyżkami blokowanymi 
za pomocą „szpili” przekręcanej o 90o? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 133 
Dotyczy Zakresu nr 59 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zawór dostępu żylnego o przepływie 21 l/h? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dostępu żylnego o przepływie 21l/h, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ.   
 

 
 



 

Pytanie 134 
Dotyczy Zakresu nr 67  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’25sztuk, z przeliczeniem 
zamawiane ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 135 
Dotyczy Zakresu nr 68  
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2  
w kolorze zielonym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 136 
Dotyczy Zakresu nr 68  
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwetę w rozmiarze 50x70 cm, spełniającą pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 137 
Dotyczy Zakresu nr 79 poz. nr 1 
Czy Zamawiający oczekuje żelu do cewnikowania pęcherza moczowego sterylizowanego parą wodną - 
najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego żelu do cewnikowania pęcherza moczowego, nie 
określa jednak sposobu jego sterylizacji.  
 

Pytanie 138 
Dotyczy Zakresu nr 83 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu (FEP), posiadającą zastawkę uniemożliwiającą 
wypływ krwi zamiast filtra hydrofobowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 139 
Dotyczy Zakresu nr 84 poz. nr 1-2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 
 
 



 

Pytanie 140 
Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml,  
z kartonowym uchwytem dostosowującym się do kształtu twarzy, z zastawką bezzwrotną, 
uniemożliwiająca wydostanie się z wnętrza treści lub zapachu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na wymiociny o ww. parametrach, spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 141 
Dotyczy Zakresu nr 88  
Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego  
i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. 
Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki 
płynów  
o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej 
części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania 
drenów o różnej średnicy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 142 
Dotyczy Zakresu nr 91  
Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej  
o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym, z gumka w pasie, o szerokości 130cm, długości 60cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 143 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
Zakres 96, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe, bezpudrowe?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 144 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 145 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, 
długość minimum 290mm, średnia grubość palca 0,17mm, dłoni 0,14mm, o lepszej sile zrywu- przed 
starzeniem minimum 13N, po starzeniu minimum 11N, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z 
normą ASTM F1671, zgodne z normą EN 374-3, posiadające odporność na: 
  



 

Substancja  Czas przeniknięcia  Poziom 
odporności  

 

Diethylamine (G)  >30  2   

Sodium Hydroxide 40% (K)  >60  3   

Sulphuric Acid 96% (L)  >30  2   

Acetone  35  2   

Avastin (25mg/ml)  >60  3   

Carboplatin (10mg/ml)  75  3   

Carmustine (100mg/25ml)  45  2   

Cisplatin (50mg/100ml)  75  3   

Cyclophosphamide 
(500mg/25ml)  

45  2   

Ethanol 35%  75  3   

Ethanol 70%  45  2   

Fluorouracil (1.5mg/ml)  75  3   

Formaldehyde 4%  >30  2   

Glutaraldehyde 3%  >30  2   

Isopropyl Alcohol 70%  45  2   

Methotrexate (1mg/ml)  >60  3   

Mitomycin (250mg/25ml)  45  2   

Paclitaxel (Abraxane) 
(6mg/50ml)  

>120  4   

Paraplatin (150mg/15ml)  >60  3   

Xylene  >10  1   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 146 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności rękawic na przenikanie środków dezynfekcyjnych 
Cidex? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 147 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub niebieskim, z mankietem poliestrowym 
dostępny w rozmiarach L i XL? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 148 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.   
 

 



 

Pytanie 149 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 3 
Zakres 108, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej 
powierzchni o gramaturze 30g/m2, z mankietem poliestrowym, dostępny w rozmiarze L, pakowany 
a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się  
z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 150 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm i 71x180cm, wykonany 
z foli o grubości 0,02? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 151 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z włókniny 3 warstwowej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 152 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 7 
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe w kolorze niebieskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 Pytanie 153 
Dotyczy Zakresu nr 113 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści poniższe klapki włókninowe:                             

 Wykonane w włókniny polipropylenowej o gramaturze 110+30g/m2 

 Rozmiar 28cm x 13cm 

 Jednorazowego użytku 

 Niejałowe 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 154 
Dotyczy Zakresu nr 117  
Czy Zamawiający dopuści worek do g.z.m. z drenem o długości 120cm? 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 155 
Dotyczy Zakresu nr 135  
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z pulpy laminowanej wzmocnionej 48nitkami, 
pakowany a’10sztuk? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.   
 

Pytanie 156 
Dotyczy Zakresu nr 138  
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z zielonej włókniny polipropylenowej o gramaturze 
25g/m2 w rozmiarze 90x200cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 157 
Dotyczy Zakresu nr 138  
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec pakowany a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 158 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego 
paska, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią 
pacjentów przy każdym pomiarze glukozy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 159 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą 
elementów zewnętrznych - kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 160 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym 
zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka 
informacja jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia 
zastosowania pasków testowych. 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 161 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra  
z czasem pomiaru do 5s? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 162 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy 
stosować jako jedynego instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez 
określenia co konkretnie producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa 
standardowo wyłączana z procedury badania glukometrem)? Zwracamy uwagę, że tak szerokie  
i ogólnikowe pojęcie może obejmować praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych do glukometrów o ww. parametrach, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 163 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów zasilanych standardowymi 
dla takich urządzeń bateriami pastylkowymi CR2032 – zadajemy to pytanie gdyż inne rodzaje baterii  
są znacznie słabiej zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu, który może spowodować awarię 
urządzenia?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 164 
Dotyczy Zakresu nr 26  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Zakresie nr 26 była hurtownia farmaceutyczna,  
co zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, 
kontrolowanej temperatury i wilgotności? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 165 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3 
Czy zamawiający dopuści produkty sterylne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatułek sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.   
 

 
 



 

Pytanie 166 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie fartucha typu przedniak o rozmiarze uniwersalnym , wymiary 68cm x 108 cm, 
pozostałe wymagania bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 167 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie fartucha typu przedniak o rozmiarze uniwersalnym , wymiary 71cm x 180 cm, 
pozostałe wymagania bez zmian? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 168 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 169 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1-2 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza wycenę 
na opakowanie zawierające 100 sztuk z przeliczeniem ilości.  
 

Pytanie 170 
Dotyczy Zakresu nr 24 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii,  
z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren o dł. Około 106 cm posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma 
otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 171 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2-4 
Czy zamawiający dopuści szczoteczki sterylne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowania szczoteczek sterylnych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

 
 
 



 

Pytanie 172 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2, 4 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.  
W pozycji nr 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 173 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 3 
Czy zamawiający oczekuje szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk COMBI, tzn.  
o wydłużonej części centralnej w kształcie przedłużonego bolca z poprzecznie ułożonymi włoskami? 
Powyższy opis przedmiotu sugeruje jednego wykonawcę  tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo 
własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wachlarzyk z wydłużoną 
centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie 
konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym  
na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 174 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 3 
Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk , 
wymiary: 20 cm dł. Całkowita z trzonkiem, sam wachlarzyk dł. całk. 30 mm, szerokość ok.20 mm, 
umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający 
uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 175 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 2-4 
Prosimy o wydzielenie poz.2-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 176 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści 0,5-0,8 litra, otwór wrzutowy o średnicy 6 cm, wysokość pojemnika 11,5 cm, 
średnica pojemnika 10,5-12 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 



 

Pytanie 177 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści 1,0 litra, otwór wrzutowy o średnicy 6 cm, wysokość pojemnika 17,5 cm, 
średnica pojemnika 10-12 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 178 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1  
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 179 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga dwuwarstwowych 
prześcieradeł.  
 

Pytanie 180 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakres nr 32 poz. 1 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100% czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości  
i lepszej wchłanialności? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w zakresie nr 32 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania 
prześcieradła wykonanego ze 100% czystej celulozy. W zakresie nr 31 Zamawiający podtrzymuje zapisy 
SIWZ i nie określa materiału, z którego ma być wykonane prześcieradło.  
 

Pytanie 181 
Dotyczy Zakresu nr 31  poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące  
o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów,  
co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 182 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

 
 



 

Pytanie 183 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 
nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, 
informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty 
poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA 
oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, 
bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 184 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 oraz Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga ww. dokumentów.  
 

Pytanie 185 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 186 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 187 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 188 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 189 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm? 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 190 
Dotyczy Zakresu nr 31 poz. nr 1 i Zakresu nr 32 i poz. 1 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 191 
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą 
biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 
zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, 
długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , 
z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK  
z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, 
długość drenu 150 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 192 
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów- bursztynowy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik  
z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora 
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części 
wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy 
regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia 
- sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 193 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 
Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 194 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 195 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 1 
Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 196 
Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-3 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 197 
Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3 
Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 
ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., 
sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 198 
Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2-3 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio  
na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada 
naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie 
na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane 
techniczne. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 199 
Dotyczy Zakresu nr 51 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

 
 



 

Pytanie 200 
Dotyczy Zakresu nr 52 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 201 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5 
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 202 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , duży 30 mm (L), dł. Łyżki ok. 
109 mm ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 203 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , średni 26 mm (M) dł. łyżki ok. 
102 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 204 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 3 
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , mały 24 mm (S), dł. łyżki ok.101 
mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 205 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 4 
Zakres 53, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , bardzo mały 20 mm (XS), dł. 
Łyżki ok. 108 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 206 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 5 
Zakres 53, poz. 5 



 

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu  CUSCO j.uż. , bardzo mały 15 mm (XXS), dł.  
łyżki ok. 102 mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 207 
Dotyczy Zakresu nr 53 poz. nr 1-5 
Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia-folia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 208 
Dotyczy Zakresu nr 86 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik  
z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony sztywną obręczą  
w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym 
worku? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 209 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga podkładu testowanego dermatologicznie.  
 

Pytanie 210 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania dwuwarstwowego 
prześcieradła.  
 

Pytanie 211 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości  
i lepszej wchłanialności? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 212 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące  
o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów,  
co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 213 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Zakres 94, poz.1 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi i wprowadza wymóg zaoferowania prześcieradeł 
jednorazowych pakowanych pojedynczo. Zamawiający nie określa sposobu pakowania. (patrz również 
odpowiedź na pytanie nr 285, 306 i 307) 
 

Pytanie 214 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 
nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, 
informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty 
poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA 
oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, 
bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 215 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 216 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła jednorazowego dwuwarstwowego o gramaturze 
każdej warstwy nie mniejszej niż 17 g/m2 i ustala ją jako wymagane minimum.  
 

Pytanie 217 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga podtrzymując jednocześnie zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 218 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 



 

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie  
o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 219 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prześcieradła o ww. parametrach, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 220 
Dotyczy Zakresu nr 94 poz. nr 1 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 221 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 222 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 223 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 2 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem  
z bawełnianym ściągaczem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 224 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym 68 cm x 108 cm, o grubości 16 mikronów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 225 



 

Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym 71 cm x 180 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 226 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 5 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza maskę o ww. parametrach, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 227 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 6 
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk ochraniaczy (czyli 50 
par). W takim przypadku zaoferować należy 60 opakowań (100 szt. x 60 opakowań= 6000 sztuk co daje 
3000 par) 
 

Pytanie 228 
Dotyczy Zakresu nr 108 poz. nr 3 
Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 229 
Dotyczy Zakresu nr 134 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 20 m , z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x 
warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ. W przypadku zaoferowania podkładu w rolkach 20 m, należy przemnożyć ilość rolek x 2  
i zaoferować 20 rolek.  
 

Pytanie 230 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika foley o dł. Min.27-28cm, spełniających pozostałe 
wymogi siwz. Nadmieniamy, iż jest to standardowa długość dla cewników pediatrycznych, pozwalająca  
na bezpieczne wykonanie procedury cewnikowania. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  



 

 

Pytanie 231 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników w opakowaniu podwójnym: wew. worku foliowym i 
zewn. Opakowaniu foliowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 232 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 3 
Prosimy o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 10ml. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 233 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 4 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników z balonem 10ml. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 234 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników foley z twardą plastikową zastawką. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 235 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga jałowych cewników ale nie określa sposobu ich sterylizacji.  
 

Pytanie 236 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12 
Prosimy  o doprecyzowanie czy twory boczne drenujące mają się cechować średnicą nie większą niż 
5mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.   
 

Pytanie 237 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 10-12 
Prosimy  o doprecyzowanie czy twory boczne drenujące mają się cechować zaoblonym kształtem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.   
 

Pytanie 238 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 2 
Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik pakowany był z fabrycznie wypełniona strzykawką,  
co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie oczekuje podtrzymując zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 239 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 5 
Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik pakowany był z fabrycznie wypełniona strzykawką,  
co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie oczekuje podtrzymując zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 240 
Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do podaży lipidów o objętości wypełnienia 0,15 ml.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 241 
Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do podaży lipidów o objętości wypełnienia 0,15 ml, bez 
zacisków z zastawki antyzwrotnymi w dystalnej części drenu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w pozycji nr 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 242 
Dotyczy Zakresu nr 19  
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania zawierający parabeny – 
substancje wnikające przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodujące 
objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 243 
Dotyczy Zakresu nr 19  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego  
i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym  
i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością 
zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza 
moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą 
ważności na indywidualnym opakowaniu papier-folia? 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 244 
Dotyczy Zakresu nr 19  
Czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania żelu sterylnego ale nie określa sposobu jego sterylizacji.  
 

Pytanie 245 
Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zintegrowanego mechanizmu automatycznie 
osłaniającego ostrze igły podczas jej cofania, tak jak w obecnie stosowanej kaniuli. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli bez zintegrowanego mechanizmu automatycznie 
osłaniającego ostrze igły podczas jej cofania, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ 
 

Pytanie 246 
Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1-7 
Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają pochodzić od jednego producenta, tak jak obecnie 
stosowane? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (wymóg zaoferowania kaniul z pozycji 1-6 pochodzących od 
jednego producenta). 
 

Pytanie 247 
Dotyczy Zakresu nr 20 poz. nr 1-7 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i położnych 
zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011 (Dz. U.  2011 nr 174 poz. 1039  z 
późn. zmianami) Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia  w trakcie obowiązywania umowy   
przynajmniej 2 kursów dokształcających  o różnej tematyce związanej z  bezpieczną kaniulacją, ochroną 
przed ekspozycją zawodową, opieką nad dostępem naczyniowym,  zarejestrowanych  w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia i w związku z tym 
oczekuje dołączenia do oferty zestawienia zawierającego nr rejestracyjny oraz tematykę w/w kursów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 248 
Dotyczy Zakresu nr 24 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do lewatywy bez ogranicznika do oparcia palców, spełniającego 
pozostałe wymogi siwz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do lewatywy bez ogranicznika do oparcia palców, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 249 
Dotyczy Zakresu nr 25 poz. nr 1-3 



 

Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek 
ostrza w skali 1:1? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 250 
Dotyczy Zakresu nr 25 poz. nr 1-3 
Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne 
zewnętrznie owinięte folią? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga podtrzymując zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 251 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby koreczki były dwufunkcyjne? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że wymaga aby zaoferowane w pozycji nr 1 koreczki były dwufunkcyjne.  
 

Pytanie 252 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 i 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają pochodzić od jednego producenta, co pozwala na 
zachowanie pełnej kompatybilności i szczelności połączeń? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu.  
 

Pytanie 253 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania kraników sterylnych, jednak nie określa sposobu ich sterylizacji.  
 

Pytanie 254 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 2 i 7 
Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane  
na cylindrze logo producenta i nazwę własną typu strzykawki, co pozwala na identyfikację produktu 
bez opakowania jednostkowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 
 
 
Pytanie 255 
Dotyczy Zakresu nr 44 poz. nr 3-6 



 

Czy tłok strzykawki w celu zapewnienia jego stabilności i pewnego chwytu ma posiadać zwężenia jego 
obwodu mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego) nie większe niż 25%-30% całej 
długości tłoka? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 256 
Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika z przedłużaczem 100cm z objętością wypełnienia 5,5ml, 
tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 257 
Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy przedłużacz w kraniku ma być wyposażony w dodatkowy port bezigłowy 
pozwalający do dostrzykiwanie leku bez konieczności rozłączania systemu, tak jak obecnie stosowane 
produkty? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, zgodnie z opisem zamówienia, wymaga zaoferowania kranik wyposażony w dodatkowy 
port do iniekcji.  
 

Pytanie 258 
Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1 i 2 
Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane 
produkty? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie określa sposobu sterylizacji oferowanych kraników.  
 

Pytanie 259 
Dotyczy Zakresu nr 45 poz. nr 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kranik ma posiadać białe trójramienne pokrętło? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kranika posiadającego białe trójramienne pokrętło, 
spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 260 
Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki, tak jak obecnie stosowane, posiadającej tłok  
i cylinder wykonane z polipropylenu, spełniającej pozostał wymogi siwz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 261 
Dotyczy Zakresu nr 46 poz. nr 2 i 3 



 

Z uwagi na fakt, iż z pompą Kwapisz kompatybilne i wymienione w menu są konkretne strzykawki –  
w tym 50/60ml producenta firmy Janpol, prosimy o dopuszczenie zaoferowania dla pompy Kwapisz 
strzykawek producenta firmy Janpol, które posiadają na cylindrze nadrukowaną nazwę producenta bez 
typu strzykawki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek, które posiadają na cylindrze nadrukowaną nazwę 
producenta bez typu strzykawki, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 262 
Dotyczy Zakresu nr 52  
Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony w przeźroczyste 
okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 263 
Dotyczy Zakresu nr 52  
Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowany worek ma posiadać podwójny zgrzew, co gwarantuje jego 
szczelność? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga podwójnego zgrzewu i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 264 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie 
użycia potwierdzonym w instrukcji umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 265 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu, na etykiecie 
ma być umieszczony piktogram wizualizujący wszystkie elementy zestawu?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 266 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany obwód oddechowy do anestezji ma być 
odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 4,5kg co potwierdza oświadczenie producenta dołączone wraz  
z ofertą? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 267 
Dotyczy Zakresu nr 65  



 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do dozownika tlenu, pojemnik o pojemności 
500 ml, jednorazowego użytku, wyposażony w system mikrodyfuzorów w komorze bocznej 
zapewniającej skuteczne nawilżenie przepływającego tlenu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 268 
Dotyczy Zakresu nr 65  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej 
budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 269 
Dotyczy Zakresu nr 79  
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania zawierający parbeny – 
substancje wnikające przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodujące 
objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 270 
Dotyczy Zakresu nr 79  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego  
i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym  
i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością 
zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza 
moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą 
ważności na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w op. zbiorczym po 25szt? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 271 
Dotyczy Zakresu nr 86  
Prosimy o dopuszczenie worków z plastikowym okrągłym kołnierzem przy otworze worka, 
spełniającym pozostałe wymogi siwz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 272 
Dotyczy Zakresu nr 105  
Prosimy o dopuszczenie drenu wielokanalikowego o 16 kanalikach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  



 

 

Pytanie 273 
Dotyczy Zakresu nr 117  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu, komora pomiarowa  
500 ml, worek na mocz 2000 ml, dren łączący dł. 150 cm, możliwość podwieszania zestawu  
na minimum 3 niezależne sposoby. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 274 
Dotyczy Zakresu nr 117  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby system wyposażony był w zastawkę  
w łączniku do cewnika foley, która zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ma zabezpieczać przed 
cofaniem się moczu do cewnika Foley w kierunku pacjenta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 275 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 1 
Prosimy o dopuszczenie rękojeści staplera laparoskopowego o dł. roboczej 16cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 276 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie ładunków o kolejnych wysokościach zszywek: 2,5 mm. 3,5mm; 4,8mm, reszta 
zgodna z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 277 
Dotyczy Zakresu nr 137 poz. nr 3 
Prosimy o dopuszczenie staplerów okrężnych z uchylnym kowadełkiem o śr. 26, 29 i 32mm  
ze zszywkami o przekroju okrągłym o wys. zszywek 4,8mm dla 26, 29mm i 5,0mm dla rozmiaru 32. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 278 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1 
Czy Zamawiający w zakresie 62 dopuści w pozycji 1 układ oddechowy dla dorosłych z PCV, rozciągliwy, 
dwie rury o długości po rozciągnięciu min. 1,8 m, zachowujące pamięć kształtu, o średnicy 22 mm, 
kominek 22 mmM i 15 mmF do połączenia z rurką intubacyjną, trójnik Y 22mmM i 15mmF, złączka 
prosta do worka oddechowego, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 0,9 m, 
worek bezlateksowy o poj. 2-L. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, czysty 
mikrobiologicznie lub sterylny. 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 279 
Dotyczy Zakresu nr 77 poz. nr 1, 2 i 4 
Czy Zamawiający w zakresie 77 dopuści w pozycji 1,2 oraz 4 wyroby pakowane po 10 szt., 
dostosowując jednocześnie ilość przewidywaną do realizacji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 280 
Dotyczy Zakresu nr 129  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego typu łyżek oczekuje. Najczęściej 
wykorzystywanym typem jest Macintosh  (rozmiary od 1 do 5) oraz Miller (rozmiary od 00 do 4). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając wymóg zaoferowania łyżki typu 
Macintosh o rozmiarach 3 i 4. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie 281 
Dotyczy zapisów SIWZ.  
Czy w formularzu ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, na które składa ofertę, 
usuwając pozostałe?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 282 
Dotyczy par. 6 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy nie zaszła oczywista omyłka? Termin realizacji reklamacji jest parametrem ocenianym i zostanie 
przez Wykonawcę podany w ofercie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W Zakresach nr 1-95, 97-141 jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, w zakresie nr 96 kryterium oceny ofert jest cena oferty i ocena techniczna. Dla żadnego 
zakresu termin realizacji reklamacji nie stanowi parametru ocenianego.  
 

Pytanie 283 
Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dla dorosłych z PE, rozciągliwego, dwie 
rury o długości po rozciągnięciu min. 2 m zachowujące pamięć kształtu, średnicy 22 mm, kominek 22 
mmM i 15 mmF do połączenia z rurką intubacyjną, trójnik Y 22mmM i 15mmF, złączka prosta do worka 
oddechowego, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 1,5 m, worek 
bezlateksowy o poj. 2L. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, czysty 
mikrobiologicznie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach. 
 

Pytanie 284 



 

Dotyczy Zakresu nr 62 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, typu rura w rurze o średnicy 30 mm 
(wew. 18mm) i długości min. 160 cm z kolankiem 90st., port kapno, dodatkowa rura rozciągliwa o 
długości po rozciągnięciu min. 150 cm zachowująca pamięć kształtu, worek bezlateksowy z 2L, złączka 
prosta 22 mmM - 22 mmM, jednorazowy z testerem szczelności dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowania, czysty mikrobiologicznie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 285 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratorów 
Babylog 8000, Infinity C500, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej. Układ 
oddechowy z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y  
oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających 
stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce zawierające wcięcie, takie aby 
umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego do modelu nawilżacza MR850 ARU, MR730 firmy 
Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa 
pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą 
musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając 
wymóg aby zaoferowany układ oddechowy był przystosowany do prowadzenia wentylacji metodą 
oscylacyjną oraz posiadał port do podawania tlenku azotu. (patrz również odp. na pytanie nr 213, 306 i 
307) 
 

Pytanie 286 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do resuscytacji noworodków przy pomocy Ambu, 
średnica noworodkowa 15mm lub 22mm wykonana z miękkiego silikonu, atraumatyczna, dobrze 
dopasowująca się do twarzy dziecka, czysta biologicznie, możliwość sterylizowania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 287 
Dotyczy Zakresu nr 109  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pokrowców ma lampy do fototerapii firmy 
ATOM pakowane w niepodzielne opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczaniem ilości tj. 2 
opakowania a’ 50szt.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowców na lampy do fototerapii firmy ATOM, pakowane  
w niepodzielne opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2 opakowania a`50szt., 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 288 
Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1 



 

Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic 
o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20µg/g, co w znacznym stopniu niweluje 
możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 289 
Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 1-2 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo personelu 
będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony indywidualnej tj.  
w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka  oraz posiadały poziom AQL 1.0, 
oznaczający  mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii     
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 290 
Dotyczy Zakresu nr 35 poz. nr 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’200szt, z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla 
Zamawiającego cenie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 291 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1-3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy w trosce o bezpieczeństwo 
użytkowników będzie wymagał, aby rękawice były zarejestrowane w kategorii III środka ochrony 
indywidualnej tj. w kategorii produktów przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka  oraz posiadały 
poziom AQL 1.0, oznaczający  mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 292 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 1 
Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic 
o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 20µg/g, co w znacznym stopniu niweluje 
możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 293 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 2 
Czy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający będzie wymagał rękawic 
o obniżonej zawartości protein lateksowych poniżej 50µg/g, co w znacznym stopniu niweluje 
możliwość wystąpienia niepożądanych reakcji alergicznych 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 294 
Dotyczy Zakresu nr 96 poz. nr 3 
W związku z niedostępnością na rynku pudrowanych sterylnych syntetycznych rękawic chirurgicznych, 
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic 
bezpudrowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 295 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Pytanie 8 dotyczące Pakietu nr 107 poz. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic 
nitrylowych o dł. min. 301mm (XS, S, M, L, XL),  grubości na palcu min.  0,14 mm, na dłoni min. 
0,09mm, min. siły zerwania (przed/po starzeniu) – 10N/9,5N. Rękawice zgodne z EN-455, AQL 1.0. 
Przebadane na przenikanie 14 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 : 
Carmustine / 26.2 min 
Cisplatinum / do 240 min 
Cyclophosphamide (Cytoxan) / do 240 min 
Cytarabine / do 240 min 
Dacarbazine / do 240 min 
Doxorubicin Hydrochloride / do 240 min 
Etoposide ( Toposar) / do 240 min 
5-Fluorouracil / do 240 min 
Paclitaxel / do 240 min 
Ifosfamide / do 240 min 
Methotrexate / do 240 min 
Palitaxel (taxol) / do 240 min 
ThioTepa / 59.1 min 
Vincristine Sulfate / do 240 min 
Przebadane na substancje chemiczne ( zgodnie z EN 374-3): 
40% wodorotlenek sodu  >480min/6 poziom    
10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom 
50% kwas siarkowy >480min/6 poziom 
5%  bromek etydyny >480min/6 poziom 
37% Formaldehyd >60min/3 poziom 
50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom 
0,1% Fenol >480min/6 poziom 
1,5% Metanol w  wodzie >480min/6 poziom 
Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 296 
Dotyczy Zakresu nr 107 poz. nr 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności rękawic na przenikanie środków dezynfekcyjnych 
Cidex? 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 297 
Dotyczy Zakresu nr 119  
Czy zamawiający pisząc „Kompatybilny z urządzeniami pracującymi w technologii Masimo SET” ma  
na myśli czujniki wykonane w technologii Masimo SET? Ponieważ technologia Masimo SET aby 
pracowała poprawianie szybko zbierał sygnał, eliminowała artefakty ruchowe wymaga czujników w tej 
samej technologii Masimo SET. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż pisząc „Kompatybilny z urządzeniami pracującymi w technologii Masimo 
SET” ma na myśli czujniki wykonane w technologii Masimo SET.  
 

Pytanie 298 
Dotyczy Zakresu nr 119  
Czy zamawiający dopuści czujniki wykonane w technologii Masimo SET wymagane oraz kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami Masimo wykonanymi w technologii Masimo SET łącznie z wymaganym 
przez zamawiającego Masimo SET Rad8 nowego typu o długości 14,5 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza czujnik o ww. parametrach, spełniający pozostałe wymogi SIWZ (patrz również 
odpowiedź na pytanie nr 299). 
 

Pytanie 299 
Dotyczy Zakresu nr 119 poz. nr 2 
Prosimy zamawiającego o określenie zakresu wagowego dla czujnika znajdującego się w pozycji 2 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i dodaje do opisu zakres wagowy pacjenta: <3kg  
>30kg.  
 

Pytanie 300 
Dotyczy Zakresu nr 69  
Czy dla precyzyjnego pomiaru zamawiający oczekuje nieliniowości i histereza przetwornika poniżej 
1,5%? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuszcza zaoferowanie przetworników o ww. parametrach, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
 

Pytanie 301 
Dotyczy Zakresu nr 69  
Czy zamawiający oczekuje od przetworników, aby ułatwić identyfikacje linii (żylna, tętnicza) zestaw ma 
zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej 
kontaminacji?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przetworników o ww. parametrach, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

 



 

Pytanie 302 
Dotyczy Zakresu nr 42 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający w pkt. 1 i 2 będzie wymagał, aby igły na samym końcu posiadały segmentową 
powierzchnię echogeniczną znajdującą się na trzech odcinkach, dzięki której końcówka igły będzie 
bardziej rozpoznawalna i wykluczała pomylenie igły z inną strukturą? 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wymaga aby zaoferowane w pkt. 1 i 2 igły na 
samym końcu posiadały segmentową powierzchnię echogeniczną znajdującą się na trzech odcinkach, 
dzięki której końcówka igły będzie bardziej rozpoznawalna i wykluczała pomylenie igły z inną strukturą, 
spełniającą pozostałe wymogi SIWZ. (patrz również odpowiedź na pytanie nr 303). 
 

Pytanie 303 
Dotyczy Zakresu nr 42 poz. nr 1 i 2 
Czy Zamawiający w pkt. 1 i 2 będzie wymagał, żeby dren do podawania leków był na stałe 
zintegrowany z uchwytem igły? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wymaga aby zaoferowane w pkt 1 i 2 igły 
posiadały dren na stałe zintegrowany z uchwytem igły oraz spełniały pozostałe wymogi SIWZ. (patrz 
również odpowiedź na pytanie nr 302).  
 

Pytanie 304 
Dotyczy Zakresu nr 8 poz. nr 1 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu dodania dodatkowych taśm zamiennych z gąbki. 
Przypominamy, że opis wskazuje na czujniki jednorazowe a więc przeznaczone dla jednego pacjenta a 
dodatkowe taśmy wskazywały by na powtórne wykorzystanie czujnika nawet na tym samy pacjencie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 305 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy 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: 
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej 
 

Pytanie 306 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora 
dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch 
pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie 
ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez każdą komorę dwóch pływaków 
zabezpieczających przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Zamawiający podtrzymuje 
pozostałe wymogi SIWZ.  (patrz również odp. na pytanie nr 213, 285 i 307) 
 



 

Pytanie 307 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2 
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonania części oddechowej  
z materiału MICROCELL. Nazwa materiału MIRCOCELL jest, nazwą własną stosowaną tylko przez 
jednego producenta co powoduje ograniczenie złożenia oferty innym firmom na kompatybilny  
z respiratorem układ oddechowy.  
Oferowany przez nas układ oddechowy posiada taką konstrukcję, która w znacznym stopniu ogranicza 
poziom skroplin w układzie oddechowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dodając 
wymóg aby zaoferowany układ oddechowy był przystosowany do prowadzenia wentylacji metodą 
oscylacyjną oraz posiadał port do podawania tlenku azotu. (patrz również odp. na pytanie nr 213, 285 i 
306) 
 

Pytanie 308 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu części obrotowej Y i dopuszczenie układu oddechowego ze złączem 
Y usytuowanym pod kątem 90o. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 309 
Dotyczy Zakresu nr 54 poz. nr 2 
Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia stosując charakterystykę 
przepływu na poziomie powyżej 4L/min? Czy wspomniany układ oddechowy nie powinien 
charakteryzować się przepływem poniżej 4L/min. Jest to układ dedykowany dla noworodków. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 310 
Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody EKG noworodkowe były niewidoczne dla promieni RTG? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod o ww. parametrach, spełniających pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 311 
Dotyczy Zakresu nr 118 poz. nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody EKG noworodkowe utrzymywały się na skórze pacjenta przez 
min. 3 doby ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 312 
Dotyczy Zakresu nr 139  
Czy Zamawiający dopuści smoczki jednorazowe typu READY-TO-USE, kształt standardowy, wersja 
PREMATURE dla wcześniaków (jedna dziurka – wolny wypływ), oraz  wersja STANDARD dla dzieci 



 

donoszonych (trzy dziurki - średni wypływ), pakowane pojedynczo, z nakrętką do butelek  
ze standardowym gwintem, kodowane kolorem na spodzie opakowania, bez lateksu oraz Bisphenolu A, 
z otworem odpowietrzającym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. do godz. 10:00.  
Termin otwarcia ofert: 09.10.2018 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 
 
 
 


