
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa,  25 kwietnia 2019r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                              LICZBA STRON: 22 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów 
medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 6-W-D-03-2019. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
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 2 
Dotyczy  SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego 
zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. rękawice diagnostyczne 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 295mm+/-5mm, 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 4 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. rękawice diagnostyczne 2 
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 5 
Dotyczy Zakresu nr 21 poz. nr 2 – rękawice foliowe 
Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe nie będące wyrobem medycznym (brak zgodności z EN 455) 
które zwyczajowo są oferowane i stosowane w jednostkach publicznych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi, wprowadzając jednocześnie wymóg aby zaoferowane 
rękawiczki posiadały dopuszczenie do kontaktu z żywnością.  
 

Pytanie 6  
Dotyczy Zakresu nr 42 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z fleksylonu o lepszym poziomie AQL 0,10 o pozostałych 
parametrach zgodnych z SIWZ?  
Pragniemy nadmienić iż czym niższy poziom AQL, tym rękawica szczelniejsza. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 7 
Dotyczy Zakresu nr 43 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania = 200szt z odpowiednim przeliczeniem 
ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 8 
Dotyczy zapisów Projektu Umowy, zakres nr 14- dreny 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 3 dni roboczych do 7 dni 
roboczych?   
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 9 
Dotyczy Zakresu nr 19  
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do udziału w zadaniu nr 19 (Taśma do kinesiotapingu) taśm  
w rozmiarze: długość 5m, szerokość 5cm, z przeliczeniem ilości do przewidzianej w SIWZ, to jest 51 
rolek taśm o długości 5m. Pozostałe parametry zgodne z opisem. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 10 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 - Mocowanie generatora na główce (uprząż lub opaska) 
Czy Zamawiający w miejsce opaski wymaga czepca owijanego wokół głowy pacjenta, który jest 
uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu 
do założenia generatora i rur w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi 
przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci 
opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od 
potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego 
długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając 
tym samym przed deformacją główki. Czepiec jest dostępny w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie mocowania generatora o ww. parametrach.  
 

Pytanie 11 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2 - Układ oddechowy 
W celu zaoferowania układu oddechowego kompatybilnego do opaski wymienionej w poz. 1 prosimy o 
doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu o poniższych parametrach: 
Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z 
zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do 
opaski (inaczej: czepca do terapii wymiennych) w składzie: 
-  
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów      
  zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości  
  odcinka, 
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, 
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, 
- zestaw generatora w komplecie składającym się z: 
• generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia 
rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż 
generatora do czapeczki, 
• kołyski do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w kształcie 
litery T, z rzepem mocującym, 
• końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), 
• miarki? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie układu oddechowego o ww. parametrach.  
 

 
 



 

Pytanie 12 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 3 -  Maska nosowa 
Czy Zamawiający dopuści zakres rozmiarów masek nosowych w skali: S, M, L i XL? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie masek nosowych  o zakresie rozmiarów w skali: S, M, L i 
XL, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 13 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność balonu z balonem o 
pojemności 10ml spełniającego pozostałe SIWZ ?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 14 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był w zestawie ze strzykawką 
wypełnioną wstępnie 10% roztworem gliceryny do napełnienia balonu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 15 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był przeznaczony do stosowania 
do 90 dni z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producent i fabrycznie 
nadrukowane na opakowaniu jednostkowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 16 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność spełniającego 
pozostałe SIWZ?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 17 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 4 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik był przeznaczony do stosowania 
do 90 dni z informacją o czasie stosowania potwierdzoną w katalogu producent i fabrycznie 
nadrukowane na opakowaniu jednostkowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 



 

Pytanie 18 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 19 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pakowanego w wewnętrzny rękaw foliowy z grubszej 
folii perforowanej  5cm od końca? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 20 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 21 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 22 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 8 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika posiadającego twardą ułatwiającą podłączenie 
strzykawki zastawkę do napełnienia balonu zapewniającą doskonałą szczelność, cewnik długości 40cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 23 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik Pezzera posiadał 4 otwory 
drenujące o średnicy nie większej niż 5mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 24 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie? 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie określając sposobu sterylizacji cewników wymienionych  
w pozycjach 10-12 Zakresu nr 1. 
 

Pytanie 25 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 10-12 
Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne mają cechować się zaoblonym kształtem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 26 
Dotyczy Zakresu nr 7  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do 
rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, 
rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 
bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę  na uwięzi, pozbawiony DEHP w 
rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych w rozm.10F, 12F, 
14F, 16F wraz z Uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia 
obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z 
potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera 
i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki 
intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury 
bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do 
przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, 
samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg 
oddechowych pacjenta. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 27 
Dotyczy Zakresu nr 39  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 22G, 5Ch/Fr, do podawania leków do pęcherza 
moczowego o długości 35cm z końcówką bezpieczną 4mm chroniącą przed przebiciem mięśniówki 
pęcherza moczowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 28 
Dotyczy Zakresu nr 40 
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy worek ma posiadać przezroczyste okienko do kontroli 
proces po przeciwnej stronie do portu do pobierania próbek? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 29 
Dotyczy Zakresu nr 4 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o poniższym opisie: 
Wykonany z trzech szczelnie ze sobą połączonych elementów: kaniuli drenu i irygatora. Worek 
wykonany z tworzywa miękkiego, przezroczystego. Uchwyt worka wytrzymały na obciążenie worka 



 

płynem. Bez dodatku mydła. Pojemność worka 1500 ml. Worek z wyraźną skalą co 250 ml w kolorze 
granatowym. Zawieszenie worka umieszczone nad skalą wykonane z tego samego tworzywa co worek. 
Dren długości  115 cm wykonany z miękkiego, przezroczystego, niepodatnego na załamywanie 
tworzywa. Średnica drenu ok. 0,8 cm. Na drenie umieszczony zacisk do ograniczania wypływu płynu. 
Dren zakończony plastikowym, miękkim irygatorem o zaokrąglonym końcu. Irygator winien być 
wyposażony w okrągły ogranicznik do oparcia palców dla osoby wykonującej wlew o średnicy ok. 2 cm. 
Niesterylny ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIW.  
 

Pytanie 30 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka w jednym kolorze tj. zielonym, opakowanie worek 
foliowy a’100 szt.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 31 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego z rękawem wykończonym poliestrowym 
mankietem, rozmiar uniwersalny, kolor zielony? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 32 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego z rękawem wykończonym poliestrowym 
mankietem, kolor zielony, wykonany z włókniny o gramaturze min. 30 g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 33 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha medycznego wykonanego z włókniny o gramaturze 
min. 30g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 34 
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym (długość 
fartucha 180cm)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 



 

Pytanie 35 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym (długość 
fartucha 116cm)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 36 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 5 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzywarstwowej maski? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trzywarstwowej maski, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 37 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie foliowych ochraniaczy na obuwie tylko w kolorze niebieskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie foliowych ochraniaczy na obuwie w kolorze niebieskim, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 38 
Dotyczy Zakresu nr 27 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za op. a’100 szt.  z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 80 
op.  a’ 100 szt.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 39 
Dotyczy Zakresu nr 36 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o gramaturze min. 38g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 40 
Dotyczy Zakresu nr 38 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210cm x 80cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 

Pytanie 41 
Dotyczy Zakresu nr 38 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210cm x 80cm w  kolorze zielonym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 



 

Pytanie 42 
Dotyczy Zakresu nr 40 poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka na mocz o poniższym opisie: 
Worek  na mocz pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, sterylne· skala czytelna malejąca co 100 
ml z cyfrą tłoczoną co 500 ml· worek foliowy, trwały, miękki; dren miękki nie zaginajacy się, długość 
drenu nie mniej niż 90 cm; końcówka drenu usztywniona, schodkowa o zwężonym końcu szczelnie 
łącząca cewnik typu FOLEY’a; szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego dł.  
całkowitej ok. 7 cm, z możliwością podwieszania do standardowych wieszaków, tylna ścianka biała, 
ułatwiająca wizualizację, długi termin ważności; 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 43 
Dotyczy Zakresu nr 29  
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla noworodków  o średnicy elektrody do 25 mm? Pozostałe 
parametry bez zmian. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 44 
Dotyczy Zakresu nr 4  
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z 
podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, 
dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, 
dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 
6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek 
włókninowy, saszetka środka myjącego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 45 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 1 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej  
o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna  
16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 46 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 47 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL? 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 48 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 49 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 50 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Prosimy Zamawiającego o doopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 51 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony 
mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 52 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem  
z bawełnianym ściągaczem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 53 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak  
o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze 
uniwersalnym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 



 

Pytanie 54 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4 
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 55 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 5 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową w kolorze zielonym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza maskę trójwarstwową w kolorze zielonym, spełniającą pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 56 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6 
Czy zamawiający dopuści ochraniacze foliowe, niebieskie, pakowane po 100 szt? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy foliowych niebieskich, pakowanych po 100 sztuk 
ochraniaczy, z przeliczeniem ilości do 60 opakowań (razem 3000 par ochraniaczy), spełniających 
pozostałe wymogi SIWZ. . 
 

Pytanie 57 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wyceny za opakowanie handlowe zawierające 100 sztuk 
ochraniaczy, z przeliczeniem ilości do 60 opakowań  (razem 3000 par ochraniaczy).  
 

Pytanie 58 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 59 
Dotyczy Zakresu nr 40 poz. 1-worek na mocz 
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i 
łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z 
medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka 
worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
 



 

Pytanie 60 
Dotyczy Zakresu nr 40 poz. 1-worek na mocz 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wyceny za opakowanie handlowe zawierające 10 sztuk 
worków na mocz pojedynczo zapakowanych, z przeliczeniem ilości do 400 opakowań (razem 4000 
sztuk). 
 

Pytanie 61 
Dotyczy Zakresu nr 14 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenów płuczących do Endomatu Hamou. Jendorazowego, 
sterylnego, z długim terminem ważności, opakowanie papier-folia. Jeden fragment drenu przeznaczony 
do ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły do wkłucia w płyny 
infuzyjne. Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-płuczącego. Każdy zestaw drenów 
pakowany osobno. 
         
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 62 
Dotyczy Zakresu nr 14 poz. nr 2 
Prosimy o dopuszczenie zestawu drenów płuczących do Endomatu Hamou. Jendorazowego, 
sterylnego, długi termin ważności, opakowanie papier-folia. Jeden fragment drenu przeznaczony do 
ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły do wkłucia w płyny infuzyjne. 
Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-płuczącego. Każdy zestaw drenów pakowany 
osobno. 
                  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 63 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 64 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a o długości 27cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley’a o długości 27 cm, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 65 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml? 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley’a z balonem o pojemności 5-10 ml, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 66 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 5-8 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a o długości 40cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika Foley’a o długości 40 cm, spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 67 
Dotyczy Zakresu nr 6  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 2 warstwowe celulozowe o gramaturze 34g/m2, szerokości 
50cm, perforowane co 37,5cm, wysokość zwoju 14cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 68 
Dotyczy Zakresu nr 16 poz. nr 1-2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelaton były pozbawione ftalanów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 69 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 70 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 71 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 72 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym? 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 73 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze żółtym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w kolorze żółtym, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 74 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 13g/m2, przód 
w cały rękaw pokryty jednostronnie folią o gramaturze 12g/m2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 75 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 3 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej 
powierzchni w rozmiarze L, kolorze zielonym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 76 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z foli o grubości 0,02mm dostępny w dwór 
rozmiarach 71x116cm oraz 71x180cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 77 
Dotyczy Zakresu nr 22 poz. nr 7 
Czy Zamawiający dopuści kapcie nieposiadające wzmocnionej podeszwy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 78 
Dotyczy Zakresu nr 27  
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w kolorze zielonym lub niebieskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 79 
Dotyczy Zakresu nr 38  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym? 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 80 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 2-9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-9 z Zakresu nr 1 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 81 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w  pozycji 1 mocowanie generatora w postaci bawełnianej, 
czapeczki o poniższych rozmiarach; 
 

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 82 
Dotyczy Zakresu nr 28 poz. nr 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 2 układów z generatorem o poniższych 
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 83 
Dotyczy Zakresu nr 29  
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla noworodków wymiar elektrody: 23mm/30 mm., przewód 
o długości 50cm, wtyczka 1,5mm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 84 
Dotyczy Zakresu nr 11 poz. nr 3, 5 i 6 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 (elektrody igłowe EEG), 5 (elektrody przezskórne EEG) 
oraz pozycji 6 (materacyki do selektywnego chłodzenia typu Aqawrap). 
Wydzielenie powyższych pozycji pozwoli wystartować większej liczbie oferentów co może mieć 
przełożenie na obniżenie kosztów Zamawiającego jak i realizację dostaw części tego pakietu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi, wydzielając z zakresu nr 11 pozycje o numerach 3, 5 i 6 
do oddzielnego zakresu nr 49 o nazwie Akcesoria do systemu Cool Cap 2. Modyfikacja Załącznika nr 2 
do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 84, Zamawiający wprowadza następujące zmiany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
punkt nr 3 rozdz. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych 

materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 49 Zakresów (dopuszcza się składanie 

ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia).  

 

Zakres nr 1 – Cewniki Nelaton, Foley, Pezzer 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141200 - Cewniki 

Zakres 2 – Komplety jednorazowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 3 – Akcesoria do zestawu laparoskopowego Einstein Vision 2.0 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 4 – Zestaw do lewatywy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 5 – Pojemniki na odpady medyczne 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 



 

Zakres nr 6 – Prześcieradła jednorazowe 1 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe 

Zakres nr 7 – Cewnik do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej w systemie zamkniętym 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 – Materiały medyczne 

Zakres nr 8 – Elektroda do defibrylatora AED 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 9 –Osłonki do czujników temperatury głębokiej 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 10 – Żel do USG 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 11 – Akcesoria do systemu Cool Cap 1 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 12 - Akcesoria do intubacji 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 13 – Rurka krtaniowa (LT-D) 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 14 – Dreny płuczące do endomatu 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 15 –Kaniula dożylna 26 G 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141320-9 - Igły medyczne, 33141220-8 -  - Kaniula 

Zakres nr 16 – Cewniki nelaton, różne rozmiary 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141200-2 - Cewniki 

Zakres nr 17 – Wkładki domaciczne 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 18 – Strzykawki 20 ml w kolorze ciemnym 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 19 – Taśma do kinesiotapingu 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 20 – Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 21 – Rękawice diagnostyczne 2 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 22 – Artykuły ochrony osobistej 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 33199000-1 - Odzież medyczna 

Zakres nr 23 – Pokrowiec maty do fototerapii 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 24 – Środek zapobiegający zrostom 1 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 



 

Zakres nr 25 – Sprzęt do amniopunkcji 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 26 – Wkładka higieniczna 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 27 – Kapcie fizelinowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 28 – Akcesoria do CPAP Infant Flow 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne,  

Zakres nr 29 – Elektrody EKG dla noworodków 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 30 – Igła do linii krwi 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 31 – Środek zapobiegający zrostom 3 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne  

Zakres nr 32 – Zestaw do odbarczania odmy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 33 – Nakładka na końcówkę sondy zewnętrznej 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 34 – Igła do amnioredukcji 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 35 –  Membrana oraz pierścień mocujący do monitora Radiometer 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 36 – Prześcieradło ochronne na stół operacyjny 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 37 – Akcesoria do stomii system dwuczęściowy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 38 – Prześcieradło jednorazowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 39 – Igła do podawania leków do ściany pęcherza moczowego w czasie cystoskopii 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 40 – Worki na mocz 2 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 41 – Podkład ginekologiczno-położniczy jałowy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 42 – Rękawice chirurgiczne 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne 

Zakres nr 43 – Rękawice diagnostyczne niejałowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne 



 

Zakres nr 44 – Elektrod żelowa do badań eSMG 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 45 – Kompres pochwowy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 46 – Łyżka do rękojeści światłowodowej typu Miller 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 47 – Paseczki do mocowania czapeczek Baby log CPAP 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 48 – Pokrowce na matę do fototerapii Bilicocon 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 49 – Akcesoria do systemu Cool Cap 2 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

 

Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu 

zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie 

zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu 

oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być 

bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. 

 

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) 

muszą być sporządzone w języku polskim.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. Opis 

przedmiotu zamówienia” (w formacie .xls). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane  

w Załączniku nr 2: „Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.” – w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 uPzp.” 

 

punkt 5.2.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się 

doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na 

wykonaniu, tj. zrealizowaniu, zakończeniu, także w przypadku świadczeń wykonywanych 

okresowo lub ciągłych co najmniej jednej dostawy jednorazowych materiałów medycznych, 

każda o wartości brutto nie mniejszej niż:   

Dla zakresu nr 1 –        6 700,00 zł 

Dla zakresu nr 2 -            860,00 zł 

Dla zakresu nr 3 –      87 000,00 zł 

Dla zakresu nr 4 -         1 400,00 zł 

Dla zakresu nr 5 –           430,00 zł 

Dla zakresu nr 6 –        8 400,00 zł 

Dla zakresu nr 7 –        1 400,00 zł 

Dla zakresu nr 8 –          330,00 zł 

Dla zakresu nr 9 –          170,00 zł 

Dla zakresu nr 10 –     4 100,00 zł 

Dla zakresu nr 11 –     9 000,00 zł 

Dla zakresu nr 12 –     2 100,00 zł 

Dla zakresu nr 13 –        140,00 zł 



 

Dla zakresu nr 14 –   66 000,00 zł 

Dla zakresu nr 15 –     1 000,00 zł 

Dla zakresu nr 16-            90,00 zł 

Dla zakresu nr 17-          400,00 zł 

Dla zakresu nr 18 –          18,00 zł 

Dla zakresu nr 19 -      1 600,00 zł 

Dla zakresu nr 20 –     2 500,00 zł 

Dla zakresu nr 21 -    50 000,00 zł 

Dla zakresu nr 22 –     6 400,00 zł 

Dla zakresu nr 23 –     2 000,00 zł 

Dla zakresu nr 24 –   12 700,00 zł 

Dla zakresu nr 25 –        260,00 zł 

Dla zakresu nr 26 –        240,00 zł 

Dla zakresu nr 27 –     1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 28 –   89 000,00 zł 

Dla zakresu nr 29 –        700,00 zł 

Dla zakresu nr 30 –        900,00 zł 

Dla zakresu nr 31 –     9 500,00 zł 

Dla zakresu nr 32 –        300,00 zł 

Dla zakresu nr 33-          900,00 zł 

Dla zakresu nr 34-          190,00 zł 

Dla zakresu nr 35-       3 500,00 zł 

Dla zakresu nr 36-     12 000,00 zł 

Dla zakresu nr 37 –        300,00 zł 

Dla zakresu nr 38 -         240,00 zł 

Dla zakresu nr 39 –     1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 40 -      6 000,00 zł 

Dla zakresu nr 41 –     4 600,00 zł 

Dla zakresu nr 42 –     4 900,00 zł 

Dla zakresu nr 43 –        450,00 zł 

Dla zakresu nr 44 –     2 400,00 zł 

Dla zakresu nr 45 –     3 800,00 zł 

Dla zakresu nr 46 –        600,00 zł 

Dla zakresu nr 47 –        280,00 zł 

Dla zakresu nr 48 –   18 000,00 zł 

Dla zakresu nr 49 –     9 000,00 zł” 
 
Punkt nr 7.7.1.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do dostarczenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 



 

dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej 

jednej dostawy jednorazowych materiałów medycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż:  

Dla zakresu nr 1 –        6 700,00 zł 

Dla zakresu nr 2 -            860,00 zł 

Dla zakresu nr 3 –      87 000,00 zł 

Dla zakresu nr 4 -         1 400,00 zł 

Dla zakresu nr 5 –           430,00 zł 

Dla zakresu nr 6 –        8 400,00 zł 

Dla zakresu nr 7 –        1 400,00 zł 

Dla zakresu nr 8 –          330,00 zł 

Dla zakresu nr 9 –          170,00 zł 

Dla zakresu nr 10 –     4 100,00 zł 

Dla zakresu nr 11 –     9 000,00 zł 

Dla zakresu nr 12 –     2 100,00 zł 

Dla zakresu nr 13 –        140,00 zł 

Dla zakresu nr 14 –   66 000,00 zł 

Dla zakresu nr 15 –     1 000,00 zł 

Dla zakresu nr 16-            90,00 zł 

Dla zakresu nr 17-          400,00 zł 

Dla zakresu nr 18 –          18,00 zł 

Dla zakresu nr 19 -      1 600,00 zł 

Dla zakresu nr 20 –     2 500,00 zł 

Dla zakresu nr 21 -    50 000,00 zł 

Dla zakresu nr 22 –     6 400,00 zł 

Dla zakresu nr 23 –     2 000,00 zł 

Dla zakresu nr 24 –   12 700,00 zł 

Dla zakresu nr 25 –        260,00 zł 

Dla zakresu nr 26 –        240,00 zł 

Dla zakresu nr 27 –     1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 28 –   89 000,00 zł 

Dla zakresu nr 29 –        700,00 zł 

Dla zakresu nr 30 –        900,00 zł 

Dla zakresu nr 31 –     9 500,00 zł 

Dla zakresu nr 32 –        300,00 zł 

Dla zakresu nr 33-          900,00 zł 

Dla zakresu nr 34-          190,00 zł 

Dla zakresu nr 35-       3 500,00 zł 

Dla zakresu nr 36-     12 000,00 zł 

Dla zakresu nr 37 –        300,00 zł 

Dla zakresu nr 38 -         240,00 zł 

Dla zakresu nr 39 –     1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 40 -      6 000,00 zł 

Dla zakresu nr 41 –     4 600,00 zł 

Dla zakresu nr 42 –     4 900,00 zł 

Dla zakresu nr 43 –        450,00 zł 

Dla zakresu nr 44 –     2 400,00 zł 

Dla zakresu nr 45 –     3 800,00 zł 

Dla zakresu nr 46 –        600,00 zł 

Dla zakresu nr 47 –        280,00 zł 

Dla zakresu nr 48 –   18 000,00 zł 

Dla zakresu nr 49 –     9 000,00 zł 

 
Ponadto, Zamawiający informuje, iż kryteria oceny ofert oraz wszelkie pozostałe wymogi dla zakresu  
nr 49 są takie same jak dla zakresu nr 11.  
____________________________________________________________________________________ 



 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 06.05.2019 r. do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 
 
 
 
Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ – modyfikacja z dnia 25.04.2019r. 


