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Nasz znak: ZP.271-211.5/2015             Kraków, dnia 29.05.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 5/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
zapytania złożone przez Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 : dla Pakietu nr 39:
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie wymaganej przez Zamawiającego ilości sztuk wi-
trektomów. Podana w formularzu cenowym ilość 1.404 sztuki witrektomów wydaje się 
być nieprawdopodobnie duża. W sytuacji, gdy Zamawiający wymaga mniejszą/ inną ilość 
witrektomów, proszę o modyfikację wymagań zawartych w SIWZ w zakresie np. zdolno-
ści kredytowej oraz wadium.

Odpowiedź: Wymagana przez Zamawiającego  prawidłowa ilość sztuk dla pakietu 39 – to
30 szt. 
W związku z tym modyfikuje załącznik nr 6 do SIWZ w kolumnie 4 -  wykreśla zapis:
„1.404” w to miejsce wpisując  liczbę 30 .
modyfikuje pkt. VI. 1 d) w zakresie grupy 39 - wykreśla kwotę: 2.274.480,00 zł  wpisuje
kwotę  8.100,00 zl
modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 39 – 42.120,00 zł wpisuje kwotę 150,00 zł 

Pytanie 2: Dot. pakietu nr 29, poz. 3:  Zamawiający oczekuje zaoferowania szczotek w
kolorze  swoistym dla  rozmiaru  jednocześnie  podając  tylko  jeden  rozmiar  ?  W zw.  z
powyższym czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy nie powinno być dwóch długości - do
gastroskopu (np. 180 cm) i kolonoskopu (230 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje  dwie długości , pozostałe  zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3: Dot. pakietu nr 32, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści stenty o średnicy 20 mm,
kołnierz 24 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający   dopuszcza przy spełnieniu  pozostałych  zapisów SIWZ .

Pytanie 4: Dot. pakietu nr 32, poz. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w ramach pozycji nr 5 balonów o średnicy
cewnika 7 Fr ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający   dopuszcza przy spełnieniu  pozostałych  zapisów SIWZ .
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Pytanie 5:  Dot. pakietu nr 32, poz. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w ramach pozycji nr 6 balonów o długości roboczej 200 cm (zamiast
180 cm) w jednym z 2 wariantów:

1. Długość balonu 8 cm, średnica 8, 12, 16, 18 mm.

2. Długość balonu 5,5 cm średnice zgodne z SIWZ ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający   dopuszcza  przy spełnieniu  pozostałych  zapisów SIWZ .

Pytanie 6: Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3 i 4; 

Prosimy o szacunkowe określenie w % wielkości odstępstwa od umowy.

Odpowiedź : Zamawiający przewiduje niezrealizowanie umowy w grupie 32 w 15 %.

Pytanie 7: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  zamówione  partie  materiałów  za  pośrednictwem  firmy  kurierskiej  do
Magazynu Apteki Szpitalnej/Magazynu medycznego w Krakowie, os. Na Skarpie 66”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 8: Dotyczy zapisów umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od wymaganego terminu Wykonawca ma prawo wstrzymać
realizację kolejnych zamówień.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 9: Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od
wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 10: 

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wysokości  kary  umownej  odpowiednio  z  10%  do  5%  oraz  

z 0,3% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  



Pytanie 11: Pakiet nr 5, poz. 3: Czy Zamawiający wymaga, aby na cewniku tuż pod konektorem umieszczona była 

nadrukowana skrócona nazwa producenta oraz rozmiar cewnika w celu łatwej i szybkiej identyfikacji cewnika nawet 

po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 12: Pakiet nr 5, poz. 7,8: Czy Zamawiający dopuści woreczki uniwersalne, co umożliwi złożenie większej

ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza woreczków osobnych dla chłopców i dziewczynek, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13:  Pakiet nr 5, poz. 13:  Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były na prosto, pozbawione

były szkodliwych ftalanów i posiadały znacznik głębokości oznaczony cyfrowo od 1cm do 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  aby cewniki  pakowane były na prosto,  pozbawione były szkodliwych
ftalanów i  posiadały  znacznik głębokości  oznaczony cyfrowo od 1cm do 25cm przy spełnieniu pozostałych
zapisów SIWZ. 

Pytanie  14:  Pakiet  nr  5,  poz.  14: Czy  Zamawiający  mógłby  doprecyzować  jakie  rozmiary  cewników  będzie

zamawiał?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujacych rozmiarów  12,14,16,18,20 . 

Pytanie 15: Pakiet nr 5, poz. 14,15,16: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wkładek redukcyjnych?

Odpowiedź: dla poz. 15,16 , Zamawiający wymaga wkładek redukcyjnych . 

Pytanie 16: Pakiet nr 7, poz. 9,10: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci

dwóch półpierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 17: Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby rurki były silikonowane przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ .

Pytanie 18:  Pakiet nr 7, poz. 18: Czy Zamawiający wymaga, aby osłonka na igłę była w kolorze rozmiaru igły

zgodnie  z  kodem  kolorystycznym  ISO,  co  ułatwia  proces  identyfikacji  nawet  po  wyjęciu  igły   z  opakowania

jednostkowego? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), ponieważ nie zostało udowodnione,

że sterylizacja radiacyjna jest lepsza w użytkowaniu, a wręcz podraża koszty artykułów medycznych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 20:  Pakiet nr 8, poz. 2:  Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały tzw. przestrzeń martwą, co

gwarantuje podanie pełnej dawki leku?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 



Pytanie 21: Pakiet nr 8, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z termoplastycznego PE wolnego

od ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ .

Pytanie 22: Pakiet nr 15, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały ostrze długo ścięte (LB/BL), co

zapewnia niską siłę wkłucia oraz przesuwu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  aby igły posiadały ostrze długo ścięte (LB/BL)  przy spełnieniu pozostałych

zapisów SIWZ. 

Pytanie  23  :  Czy Zamawiający wymaga,  aby na  opakowaniu  pojedynczym znajdowała  się  nazwa  producenta  i

importera w języku polskim?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 24:  Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe posiadało napisy w kolorze rozmiaru igły

zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym ISO? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 25: Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne

rozmiaru igły zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym ISO?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 26:  Pakiet nr 17, poz. 1,2:  Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki były sterylne oraz posiadały cztery,

podłużne wtopione paski powodujące, ze dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie  27:  Pakiet  nr 66,  poz.  1,4: Czy Zamawiający dopuści  mocowanie  za  pomocą  elastycznego paska,  co

umożliwia dopasowanie do każdego obwodu głowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 28: Pakiet nr 66, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga  aby produkty były biologicznie czyste. 

Pytanie 29: Pakiet nr 66, 1,2,4,5: Czy Zamawiający wymaga, aby dren był o przekroju gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  aby dren był o przekroju gwiazdkowym, przy spełnieniu pozostałych

parametrów.

Pytanie 30: Pakiet nr 73, poz. 9:  Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były sterylne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga  aby produkty były biologicznie czyste. 



Pytanie 31: Czy Zamawiający wymaga, aby dren był o przekroju gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  aby dren był o przekroju gwiazdkowym przy spełnieniu pozostałych

parametrów.

Pytanie 32: Pakiet nr 81, poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga, aby opaski pozbawione były ftalanów?

Odpowiedź: Tak, wymaga  aby opaski pozbawione były ftalanów, prze spełnieniu pozostałych parametrów. 

Pytanie 33: Pakiet nr 81, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opaski dla dzieci różowe i niebieskie do wyboru przez

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  opaski dla dzieci różowe i niebieskie do wyboru przez Zamawiającego

przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 34: Pakiet nr 74: czy zamawiający dopuści pojemniki w kolorze niebieskim lub czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 35:  Pakiet nr 74:  czy zamawiający dopuści pojemniki o zewnętrznym rozmiarze 600 x 400 x 329 mm z

pokrywą o rozmiarze 600 x 400 mm? Pokrywa posiada taki sam rozmiar jak pojemnik ponieważ w celu zapewnienia

szczelnego przykrycia pokrywa jest wsuwana na zatrzaski. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 36: Pakiet nr 26:  Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 32 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów,

stentów samorozprężalnych nitinolowych do przełyku, całkowicie pokrytych silikonem oraz pokrytych silikonem z

niepokrytymi  kołnierzami,   mechaniczna  rękojeść  umożliwiająca  pracę  w  dwie  strony,  możliwość  rozwijania  i

chowania  stentu  do  koszulki,  repozycjonowanie  w  czasie  jak  i  po  rozłożeniu  protezy,  dł.  stentów  całkowicie

pokrywanych  8, 10, 12 cm, średnica stentów z odkrytymi kołnierzami 8, 10, 12,5 i 15 cm. Średnica trzonu 18-20 mm,

średnica kołnierza 23-25 mm. Średnica systemu wprowadzającego 24 Fr (8 mm), długość 78 cm. 

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza,  ale  nie  w  miejsce  pierwotnych  paramertów  lecz  dodatkowo  jako

równoważne, przy spełniueniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie  37:  Prosimy o  dopuszczenie  w pakiecie  32  w  pozycji  4,  w  miejsce  pierwotnych  parametrów,  stentów

samorozprężalnych  do  jelita  grubego  średnica  kołnierza  30  mm,  średnica  trzonu  25  mm,  uwalniany  

z rękojeści, rozmiar systemu dostarczającego 10 Fr, długość 230 cm, długość stentu 6, 8, 10 cm. 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  w  miejsce  pierwotnych  paramertów  lecz  dodatkowo  jako

równoważne, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie  38:  Czy Zamawiający w pakiecie  15  i  24 dopuści  igły iniekcyjne  jednorazowego użytku  bezpieczne z

blokadą lock pod kciukiem w rekojeści o długości 5mm ostrza w rozmiarach 19, 22 i 25 G, długość narzędzia 230 cm

do kanału 2.8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  



Pytanie 39: Czy Zamawiający w pakiecie 29 w pozycji 1 dopuści igły iniekcyjne jednorazowego użytku z blokadą

lock pod kciukiem w rękojeści o długości 5mm ostrza w rozmiarach 19, 22 i 25 G, długość narzędzia 230 cm do

kanału 2.8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie  40:  Czy Zamawiający w  pakiecie  29  w  pozycji  3  dopuści  szczotkę  do  czyszczenia  kanału  roboczego

endoskopu o podwyższonej sztywności, dwustronna , średnica cewnika 2,3 mm średnica włosia 5 mm , dostępna w

długości 230 cm w kolorach żółto-niebiesko-białym?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 41:  Czy Zamawiający w pakiecie 32 w pozycji 1 dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku,

pokryty silikonem, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony,

możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, w 
rozmiarach: 8 lub 10, 12, 14 mm, średnica wewnętrzna w przedziale 20, 24, 28 mm, kołnierze zewnętrzne 
odpowiednio 26, 30, 34 mm, cewnik wprowadzający 8mm, od 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 42:  Czy Zamawiający w pakiecie 32 w pozycji 2 dopuści Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku,

pokryty silikonem z dwóch stron przeznaczony do zmian łagodnych; możliwość usunięcia poniżej ośmiu tygodni od

założenia; mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony,  możliwość rozwijania i  chowania stentu do

koszulki,  repozycjonowanie w czasie jak i  po rozłożeniu protezy,  wymagane rozmiary długość:  8 lub10 i  12cm,

średnica wew. 20 mm ,kołnierze zew.26mm i średnica wew. 24mm kołnierze zew. 30mm. Cewnik wprowadzający

8mm, długość od 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 43: Czy Zamawiający w pakiecie 32 w pozycji 3 i dopuści stent samorozprężalny do dwunastnicy, średnica

20 lub 30mm, długość 60mm, długość zestawu wprowadzającego 700-1100 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  stent  samorozprężalny do  dwunastnicy,  średnica  20  lub  30mm,  długość

60mm, długość zestawu wprowadzającego 700-1100 mm, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie  44:  Czy Zamawiający w pakiecie  32 w pozycji  4  i  dopuści  stent  samorozprężalny nitinolowy do jelita

grubego  kołnierze  36mm,  średnica  wewnętrzna  30mm,  uwalniany z  rękojeści,cewnik  8F  na  prowadnicy  0,035,

wymagane dł.  8 lub10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 45:  Czy Zamawiający w pakiecie 32 w pozycji 5 i dopuści balony do poszerzania odźwiernika przełyku,

dwunastnicy i jelita grubego, cewnik 7Fr, dł. balonu 5,5cm, wymagane średnice balonu :8, 10, 12, 16, 18, 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 46:  Czy Zamawiający w pakiecie 32 w pozycji 6 i dopuści balony do poszerzania przełyku, cewnik 7 Fr

długość 180cm, średnica balonu dostępna: 8, 10, 12, 16, 18, 20mm, długość balonu 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 47:  Czy Zamawiający w pakiecie 56 w pozycji  1 wyodrębni do oddzielnego pakietu np. 56A i dopuści

uniwersalne  chusteczki  do  dezynfekcji  i  czyszczenia  wszelkich  delikatnych  powierzchni  wyposażenia  nasączone

preparatem bez zawartości alkoholi związków nadtlenowych, chloru, fenoli aldehydów i ich pochodnych, idealne do

dezynfekcji zarówno otoczenia pacjenta jak delikatnego sprzętu (np.. głowice USG ) o szerokim spektrum działania

bakterio, wirusy, prądki i grzybobójczego , redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych B,F V

( HBV, HCV, NORO) Tbc, z potwierdzonym działaniem resztkowym po 72 h z redukcją o co najmniej 2 logarytmy

dziesiętne. Wyrób medyczny gr II A, opakowanie: tuby + wkład zawierający 225 szt. chusteczek w rozmiarze 19 cm x

21 cm lub chusteczki w folii pakowane po 200 szt. w rozmiarze 20 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 48: Grupa 67 - Prosimy o podanie orientacyjnej ilości potrzebnych glukometrów.

Odpowiedź: Zamawiający podaje orientacyjną  ilość glukometrów - 35 szt.

Pytanie 49:  Zwracamy się z zapytaniem, czy w formularzu cenowym nie wkradł się błąd w kolumnie 5 (powinno

być: cena netto za opakowanie)  i 9 (powinno być: wartość brutto (kol. 7+ kol. 8)?

Odpowiedź: W kol. 5 formularza ofertowego nastąpiła pomyłka powinno być “ cena netto za 1 opakowanie” oraz w

kol. 9 powinno być “ wartość brutto ( kol. 7 + kol. 8) “ 

Pytanie 50: Prosimy o uzupełnienie części zdania , umieszczonego pod formularzem cenowym.

Odpowiedź:  Wykonawca  zapewni  kompatybilne  glukometry,  na  które  udzieli  min.  24  miesięcznej  gwarancji.

Wykonawca zaobowiązany będzie do serwisowania dostarczonych glukometrów. 

Pytanie 51:  Pakiet  1,  2  - Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki

notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11,

pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady

93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

 zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

 oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy  odmownej  odpowiedzi  proszę  powołać  się  na  podstawę  prawną,  która  zabrania  wprowadzania  do  obrotu

pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej,

zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Pytanie 52: Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z serwetą z laminatu o gramaturze 56g/m2,

w rozmiarze 45x45cm z otworem Ø6cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 53:  Pakiet  1,  poz.  1 -  Czy Zamawiający dopuści  zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy,  pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 54: Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę z kulką 1,2x80mm o całkowitej długości 10cm, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  igłę  z  kulką  1,2x80mm  o  całkowitej  długości  10cm,  przy  spełnieniu

pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie  55:  Pakiet  2,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  jałowy  uchwyt  rzepowi  w  rozmiarze  2x22cm,  pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   jałowy  uchwyt  rzepowy  w  rozmiarze  2x22cm,  pozostałe  parametry

zgodne z SIWZ

Pytanie 56: Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez podziałki, pozostałe parametry zgodne

z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  cewnik do odsysania bez podziałki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 57: Pakiet 5, poz. 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik typu Nelaton był pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 58:  Pakiet 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Pezzera o długości 40cm, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.  

Pytanie 59: Pakiet 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Pezzera w opakowaniu pojedynczym papier - folia,

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.  

Pytanie 60: Pakiet 5, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o całkowitej pojemności

2 500ml  (2 000ml  pojemność  worka,  500ml  pojemność  komory  pomiarowej),  długość  drenu  120cm,  jeden  filtr

hydrofobowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 61: Pakiet 5, poz. 5 - Czy Zamawiający oczekuje igłowego portu do pobierania próbek?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 62: Pakiet 5, poz. 9-10 - Czy Zamawiający dopuści kankę z atraumatycznym otworem końcowym bez otworów

bocznych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie  63:  Pakiet  5,  poz.  13  -  Czy Zamawiający  dopuści  Cewnik  z  paskami  RTG na  długości  5-25cm,  pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza,   cewnik  z  paskami  RTG na  długości  5-25  cm,  pozostałe  parametry

zgodne z SIWZ. 

Pytanie  64:  Pakiet  5,  poz.  15-17  -  Czy  Zamawiający  dopuści  zgłębnik  żołądkowy  o  długości  1050mm,  pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 65: Pakiet 5, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy ze standardową powierzchnią, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 66:  Pakiet  5,  poz.  21 -  Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13,  pozostałe parametry zgodne z

SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  67:  Pakiet  8,  poz.  4  -  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu aby  maska  krtaniowa  posiadała  wzmocniony

koniuszek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 68: Pakiet 8, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno gardłową typu Guedel wykonaną z wysokiej jakości

PE pozbawionego PCV i szkodliwych ftalanów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 69: Pakiet 8, poz. 8 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka tracheotomijna była silikonowana.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 70: Pakiet 8, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona zwijany, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 71: Pakiet 8, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, wolny od

ftalanów, z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 72: Pakiet 8, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą, pozostałe parametry zgodne z

SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,   strzykawkę z  jednostronną skalą,  przy  spełnieniu  pozostałych parametrów

SIWZ. 

Pytanie 73:  Pakiet 8, poz.  13 -  Czy Zamawiający dopuści  strzykawkę z jednostronną skalą,  z logiem producenta na

opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie  74:  Pakiet  11,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  kateter  do  drenażu  klatki  piersiowej  pakowany

podwójnie w papier folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 75: Pakiet 17, poz. 3 – Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „Slide Tex”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli podkładkę matową wykończeniową do rurek i cewników, która ułatwia

łatwiejsze wprowadzanie i wycofywanie rurek oraz cewników.  

Pytanie 76: Pakiet 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania o dl. min. 155mm (razem z rękojeścią

min. 220mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 77: Pakiet 21, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką o dl. min. 155mm, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 78:  Pakiet 21, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania CH 23 w opakowaniu papier/folia,

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 79: Pakiet 21, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką CH 23, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 80: Pakiet 21, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z jedną końcówką do odsysania, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 81:  Pakiet 21, poz. 8-9 - Czy Zamawiający dopuści dren typu Kehr wykonany z silikonu,  pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza,  dren typu Kehr  wykonany  z  silikonu,  pozostałe  parametry  zgodne  z

SIWZ

Pytanie 82:  Pakiet 44, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do drenażu grawitacyjnego o pojemności

500ml, wyskalowany od 50-100ml co 25ml, od 100-500ml co 50ml w rozmiarach: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 83: Pakiet 49, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 35g/m2, pozostałe parametry zgodne z

SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 84: Pakiet 49, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 85: Pakiet 49, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’10szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 86:  Pakiet 49, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’10szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  87:  Pakiet  49,  poz.  4  -  Czy Zamawiający  dopuści  komplet  pościeli  o  składzie  poszewka 70x80cm, poszwa

210x160cm, prześcieradło 150x210cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 88: Pakiet 49, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny foliowanej o gramaturze

30 g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 89: Pakiet 49, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,02mm, pakowany pojedynczo w

woreczek foliowy, zbiorczo a’100szt z podaniem ceny za opakowanie i przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 90: Pakiet 49, poz. 8 - Czy Zamawiający oczekuje ochraniaczy w ilości 5 000szt. czy 5 000op. a’2szt?

Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje ochraniaczy w ilości 5 000 szt. Pakowanych po 100 szt. Pozostałe zapisy  SIWZ

pozostają bez zmian. 

Pytanie 91: Pakiet 49, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w kolorze niebieskim, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 92: Pakiet 49, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty o gramaturze 30g/m2, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 93:  Pakiet 49, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce w rozmiarze 48cm x 50mb, o gramaturze

papier 23g, folia 13g w kolorze białym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 94: Pakiet 49, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o gramaturze papier 23g, folia 53g, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 95:  Pakiet 49, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce w rozmiarze 58cm x 50mb, o gramaturze

papier 23g, folia 13g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie  96:  Pakiet  49,  poz.  14  -  Czy  Zamawiający  dopuści  koszulę  pooperacyjną  dla  pacjenta  z włókniny

polipropylenowej  typu  SMS o  gramaturze  33g/m2,  rozmiar  110x140cm,  w  kolorze  niebieskim,  pozostałe  parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 97: Pakiet 66, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 210cm, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nebulizator z drenem o długości 210cm, pozostałe parametry zgodne z

SIWZ

Pytanie 98:  Pakiet 69, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  99:  Pakiet  69,  poz.  2  -  Czy  Zamawiający  dopuści  śliniak  w  rozmiarze  35x48cm w opakowaniu  a’50szt.  z

przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  100:  Pakiet  69,  poz.  4  -  Czy  Zamawiający  dopuści  komplet  chirurgiczny  o  gramaturze  35g/m2,  pozostałe

parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 101: Pakiet 70, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści powłóczkę na pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej

o gramaturze 25g/m2, w rozmiarze 210x160cm w opakowaniu a20szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne

z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 102: Pakiet 70, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści powłóczkę na pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej

o gramaturze 25g/m2, w rozmiarze 60x80cm w opakowaniu a50szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z

SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 103:  Pakiet 70, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonaną z włókniny polipropylenowej o

gramaturze  25g/m2 lub  40g/m2 o  składzie  poszewka  70x80cm,  poszwa  210x160cm,  prześcieradło  150x210cm  w

opakowaniu a1szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 104: Pakiet 70, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze 40g/m2, w rozmiarze

uniwersalnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   spodenki  do  kolonoskopii  o  gramaturze  40g/m2,  w  rozmiarze

uniwersalnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 105:  Pakiet 71, poz. 7, 114 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie z przeliczeniem ilości i

zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za 1 op. 



Pytanie 106: Pakiet 81, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w kolorze nieprzeziernym różowym lub

niebieskim do wyboru zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza   opaski  identyfikacyjne  w  kolorze  nieprzeziernym  różowym  lub

niebieskim do wyboru zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 107: Pakiet 28 dot. pkt 1. Czy zamawiający dopuści opatrunki biodegradowalne o wymiarach 40 x 19x 13 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 108: Pakiet 13 poz. 11 Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na

zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu

przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych,

wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock

o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5

PSI,  pakowany  podwójnie,  przezierny  umożliwiający  kontrolę  całego  toru  przepływu  krwi,  oznaczony  kolorem

czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 109:  Pakiet 7 poz. 4  Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na

zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu

przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych,

wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock

o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5

PSI,  pakowany  podwójnie,  przezierny  umożliwiający  kontrolę  całego  toru  przepływu  krwi,  oznaczony  kolorem

czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 110: Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4 

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 111: Dotyczy Pakietu  nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu, z workiem o pojemności 2 l , sztywną plastikową komorą

o poj. 500 ml z dokładną i czytelną skalą (dwa filtry w komorze, zabezpieczenie zastawką antyrefluksową przed cofaniem

moczu  z  komory),  dren  łączący  o  długości  170  cm z  zaciskiem ślizgowym i  końcówką  do cewnika,  z  bezigłowym

samouszczelniającym się portem na drenie do pobierania próbek, połączenie drenu z komorą zapobiegające zamknięciu

światła drenu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 112: Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 9, 10



Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka  i czy Zamawiający ma na myśli cewnik rektalny posiadający dwa otwory

boczne oraz atraumatycznie zamknięty koniec, czy kanki doodbytnicze posiadające jeden otwór centralny?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli  cewnik rektalny posiadający dwa otwory boczne oraz atraumatycznie

zamknięty koniec , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 113: Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zgłębników PUR do żywienia dojelitowego w rozmiarach CH8/110 oraz CH10/110.  Zgłębniki

o długościach  130 cm zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający  dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 114: Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1, 2 

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  w  w/w  pozycjach  ceny  za  100  szt.  =  1  opakowanie,  z  odpowiednim

przeliczeniem  w  formularzu  cenowym?  Podanie  cen  za  opakowanie  nie  będzie  zawyżało  całkowitej  wartości

przygotowanej  oferty  przetargowej,  co  miałoby  miejsce  w  przypadku  przeliczenia  cen  dla  1  sztuki  i  podania  jej  z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 115: Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji  do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej  pozycji pozwoli na udział większej liczbie

oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraza zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 116: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycji ceny za 50 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem

w formularzu cenowym, tj. 1 000 op.? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej

oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraza zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 117: Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony, z gumką o wymiarach 76cm x76 cm. Pakowana po 25 szt. w

op zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 118: Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 2

Prosimy  o  dopuszczenie  sterylnego  jednorazowego  pokrowca  na  przewody  o  wymiarach  15cm  x  260  cm  z

perforowaną końcówką. Pakowany po 25 szt. w op. zbiorczym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 119: Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1, 2

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie

oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 120: Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 7



Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany po 100 szt. w worku foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 121: Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany

rozmiar szer. 38 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków /40 m w rolce/z nadrukiem perforacji,  podfoliowany,

dwuwarstwowa  bibuła,  gramatura  2x18g/m2 brzeg  bez  postrzępień,  grubość  zgrzewanej  folii  min.  20  mikrometrów,

powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 122: Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany

rozmiar szer. 51 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków /40 m w rolce/ z nadrukiem perforacji,  podfoliowany,

dwuwarstwowa  bibuła,  gramatura  2x18g/m2 brzeg  bez  postrzępień,  grubość  zgrzewanej  folii  min.  20  mikrometrów,

powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 123: Dotyczy Pakietu nr 49 poz. 7, 8, 11, 12, 14

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie

oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 124: Dotyczy Pakietu nr 55 poz. 7, 8

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej  liczbie

oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 125: Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 3

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 126: Dotyczy Pakietu nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta nasączoną mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego 
użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania o wymiarach : 24,5 x 16,5 cm  -    w kształcie rękawicy  
z 1 palcem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 127: Dotyczy Pakietu nr 67 poz. 1

Prosimy  o  dopuszczenie  pasków  testowych  do  pomiaru  stężenie  glukozy  we  krwi  pakowanych  pojedynczo,      w

opakowaniach po 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 20 000 op.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 128: Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy śliniak  z kieszenią,  dwie warstwy bibuły przedzielone warstwą folii PE,



troczki  w górnej  części  pozwalają  na  zawiązanie  śliniaka,   dolna  część  śliniaka  zakończona  kieszenią,   rozmiar

śliniaka: 38 cm x 48 cm  + kieszeń: 14 cm pakowany po 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 129: Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny ze ściągaczem dzianinowym szer. 5 cm, polipropylen 23 g/m2, 
długość 115 cm, wiązany w pasie i przy szyi, granatowy,  pakowany po 10 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 130: Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 2, 4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej l iczbie

oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 131: Dotyczy Pakietu nr 71 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 4 000 sztuk kieliszków czy 4 000 opakowań po 75 szt.?             
W opisie przedmiotu zamówienia w rubryce „j.m.”  Zamawiający umieścił „szt.”

Odpowiedź: Zamawiający miał na mysli 4000 op. po 75 szt. 

Pytanie  132:  do pakietu 72  Czy Zamawiający dopuści  w pozycji  nr  8  pojemnik  do badań histopatologicznych

odporny na formalinę, wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykana na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 133: do pakietu 72 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 pojemnik do badań histopatologicznych odporny

na formalinę, wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykana na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 134: do pakietu 72 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 pojemnik do badań histopatologicznych odporny

na formalinę, wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykana na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 135: do pakietu 79  Czy Zamawiający  w pozycji  nr  1 wymaga wymazówek z wacikiem bawełnianym czy

wiskozowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymazówek z wacikem wiskozowym. 

Pytanie  136:  Pakiet  13,  pozycja  4  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kaniule  z  portem  bocznym

umieszczonym centralnie w osi kaniuli, z trzema paskami kontrastującymi w RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 137:  Pakiet 13, pozycja 4  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę w rozmiarze 18G-któtsza

posiadającą przepływ 95ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  kaniulę w rozmiarze 18G-któtsza posiadającą przepływ 95ml/min  ,   przy

spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie 138: Pakiet 13, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze G14 do G17 z

metalowo-plastikowym zatrzaskiem  zabezpieczającym igłę przed zakłuciem uruchamianym zaraz po użyciu igły?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 139: Pakiet 13, pozycja 4  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze G18 do G24 z

plastikowym zatrzaskiem  zabezpieczającym igłę przed zakłuciem uruchamianym zaraz po użyciu igły?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  140:  Pakiet  15,  pozycja  1-2  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  wyceny  igieł  za  opakowanie  z

odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania. Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty

cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 141:  Pakiet 15, pozycja 1-2  Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu

jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ,  zapisy zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 142: Pakiet 15, pozycja 1-2  Czy Zamawiający wymaga, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły z pozycji 1

i 2 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga  zapisy zgodne z SIWZ . 

Pytanie  143:  Pakiet  15,  pozycja  1-2 Czy  Zamawiający  wymaga,  by  na  opakowaniu  zbiorczym  a'100  sztuk

znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi

ISO?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga,  by  na  opakowaniu  zbiorczym  a'100  sztuk  znajdowało  się  oznaczenie

kolorystyczne  rozmiaru  konektora  zgodnie  z  obowiązującymi  kodami  kolorystycznymi  ISO,  przy  spełnieniu

pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 144:  Pakiet 15, pozycja 1-2 Czy Zamawiający wymaga, by napisy na pojedynczych opakowaniach były w

kolorze  rozmiaru  konektora  zgodnie  z  obowiązującymi  kodami  kolorystycznymi  ISO  w  celu  łatwiejszej  ich

identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 145: Pakiet  15, pozycja 2  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,2  krótko oraz długo ściętych,

zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zaoferowania igieł 1,2  krótko oraz długo ściętych, przy spełnieniu pozostałych

zapisów SIWZ. 

Pytanie 146:  Pakiet  15, pozycja 2  W związku z zapisem: „ rozmiary od 1,2x40”  prosimy o doprecyzowanie jakich

jeszcze rozmiarów igieł Zamawiający oczekuje, czy Zamawiający oczekuje tylko rozmiaru 1,2x40?

Odpowiedź:  zapisy zgodnie z SIWZ . 

Pytanie  147:  Pakiet  24   Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  wyceny igieł  za  opakowanie  z  odpowiednim

przeliczeniem sztuk na opakowania. Wycena za opakowania umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 148:  Pakiet 24, Czy Zamawiający wymaga igłę bezpieczną w opakowaniu a'100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga,   igłę bezpieczną w opakowaniu a'100 sztuk. 

Pytanie  149:  Pakiet  24,  Czy Zamawiający wymaga,  by  element  zabezpieczający igłę  był  w  kolorze  rozmiaru

konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by element zabezpieczający igłę był w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z

obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150: - czy zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 4 dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na

wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i

membrana)  umożliwiający  kontrolę  wzrokową,  nie  zawierający  części  metalowych,  z  podzielną  silikonową

membraną typu Split septum osadzona wewnątrz konektora. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po

użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max

0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów

oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów,

latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  151  -  czy zamawiający  w  pakiecie  nr  7  pozycji  5  dopuści  Zamknięty  system dostępu  naczyniowego,

przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną

materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną

wewnętrznie  w przezroczystym  konektorze,  niesprzyjającą  kolonizacji  bakterii.  Bez  mechanicznych  części

wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, z przedłużaczem 10 cm. Możliwość podłączenia u

pacjenta  do  7  dni  lub  360  aktywacji.  Dostosowany  do  użytku  z  krwią,  tłuszczami,  alkoholami  oraz  lekami

chemioterapeutycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 152: czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 7 pozycję 4, 5, 15 i 16 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  153:  -  czy zamawiający w pakiecie  nr  13  pozycji  2  dopuści  Aplikator  typu  minispike  do  pobierania  i

przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę

łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 154: -  czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 4 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym

umieszczonym  nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowo –

plastykowy  zatrzask  zabezpieczający igłę  przed  zakłuciem uruchamiany zaraz  po  użyciu  igły.  Kaniula  posiada

następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania : 

1 łagodnie zwężający się koniec kaniuli .
2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 
3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 
4. 2 szerokie  paski kontrastujące w RTG. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące

przepływy 14G - minimum 270ml/min;  16Gminimum180ml/min ;  17G- minimum 125ml/min ;  18G-  minimum

90ml/min ; 20G- minimum 60ml/min ; 22G –minimum 36-ml/min 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  155:  -  czy  zamawiający  w   pakiecie  13  pozycji  10  dopuści  Bezigłową  zastawkę  dostępu  żylnego  z

silikonową membraną  osadzoną wewnątrz  konektora,  z  prostym torem przepływu.  Do użytku  na  7  dni  lub 360



aktywacji. Z minimalną objętością własną z przezroczystą membraną oraz obudową dla lepszej wizualizacji płynu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  156:  -  czy  zamawiający  w   pakiecie  13  pozycji  11  dopuści  Bezigłową  zastawkę  dostępu  żylnego  z

silikonową membraną osadzoną wewnątrz konektora z drenem 10 cm, z prostym torem przepływu. Do użytku na 7

dni  lub  360  aktywacji.  Z  minimalną  objętością  własną  z  przezroczystą  membraną  oraz  obudową  dla  lepszej

wizualizacji płynu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  157:  -  czy  zamawiający  w   pakiecie  13  pozycji  12  dopuści  Bezigłową  zastawkę  dostępu  żylnego  z

silikonową membraną osadzoną wewnątrz konektora z drenami 8 cm każdy, z prostym torem przepływu. Do użytku

na 7 dni lub 360 aktywacji. Z minimalną objętością własną z przezroczystą membraną oraz obudową dla lepszej

wizualizacji płynu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 158: - czy zamawiający w pakiecie 26 dopuści Jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnej intubacji typu

Bougie, z kanałem przez całą długość, atraumatyczne zakończenie, długość 60cm, skalowana co 10cm, bez lateksu,

opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 159:  - czy zamawiający w pakiecie 33 pozycji nr 3 dopuści  Filtr bakteryjny do płynów noworodkowy

sterylny,  przeznaczony na   96  h,  z  membraną  0,2  µm o  dodatkowym ładunku elektrostatycznym,  zatrzymujący

bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne, z samoodpowietrzaczem, z liniami o dł 10 cm przed i 5 cm za

filtrem zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objetości wypełnienia – do 0,4 ml, powierzchni filtrowania do

1,65cm³ i przepływie 2 ml/min 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 160:  Dotyczy pakiet 9  Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, co pozwoli na

złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 161: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy 

Pytanie 1

Wnosimy o  usunięcie  wymogu  posiadania  oraz  dołączenia  do  oferty zgłoszenia/powiadomienia  Prezesa  Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami
potwierdzającymi  fakt  dopuszczenia  wyrobu  medycznego  do  obrotu  i  do  używania  są:  deklaracja  zgodności  i
certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu
medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez
powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z
dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności  z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww.
rozporządzenia. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu z pkt VI. 2.c) SIWZ z dnia 15 kwietnia 2015 r.



jednocześnie go modyfikuje w następujący sposób:

„ (...) c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych lub odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zgodnie

z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później

niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  (…)”

Pytanie 162: Pytanie 2

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  §3  ust.  3  na  następujący:  „Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo

zamówienia  materiałów,  w  ilości  mniejszej  niż  określona  w  ust.  1,  w  przypadku  zmniejszenia  się  jego

zapotrzebowania z tym, że zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 163:  Pytanie 3

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  §11  ust.  b  na  następujący:  „w  przypadku  trzykrotnego  nie

zrealizowania  przez Dostawcę zamówienia  w terminie  5 dni  roboczych od daty jego złożenia  albo w zwłoki  w

dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 164: Pytanie 4

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopisanie  do  §13  ust.  1  następującego  zdania:  „Nieuiszczenie  przez

Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane,

jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  165:   czy w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiajcy  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2.  Dostawa zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy o której mowa w § 2 ust. 2 w przypadku odstąpienia od

niezrealizowanej  części  umowy  z  powodu  okoliczności,  z  aktóre  odpowieda  Dostawca,  przy  czym  w

przypadku częściowej realizacji  umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania do

dnia odstapienia przez Dostawecę.

2) w wysokości 0,3 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień

zwłoki  w jej  dostarczeniu,  w terminie  ustalonym w § 5 ust.2  i  3,  jednak nie  więcej  niż  10 % wartosci

opóźnionej w dostarczeniu partii materiałów.

3) w wysokości 0,3 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy jednak nie

więcej niż 10 % wartosci brutto reklamowanej partii materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 166: Pakiet nr 5 poz.19, poz. 21

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej



liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 167: Pakiet nr 5 poz. 21    

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji: strzykawki jednorazowego użytku z nakładana igłą do tuberkuliny, z igłą 0,45 x

13.        

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 168:  Pakiet nr 7 poz.16-17

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej

liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 169: Pakiet nr 7 poz.16-17

Prosimy  o  dopuszczenie  Kranika  odcinającego  –trójdrożnego  do  terapii  dożylnej  z  optycznym  identyfikatorem

pozycji otwarty/zamknięty. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 170: Pakiet nr 8 poz.2, poz.13

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej

liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 171:  Pakiet nr 8 poz.3, poz.10-11

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej

liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 172: Pakiet nr 13 poz. 6-9

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej

liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 173: Pakiet nr 13 poz. 6-9

Prosimy o dopuszczenie Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowej z logo producenta na korpusie strzykawki

bez typu strzykawki. Każde opakowanie oznaczone czytelna informacją o pojemności strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 174:  Pakiet nr 13 poz. 11-12

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej

liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 175: Pakiet nr 13 poz. 11-12

Prosimy  o  dopuszczenie  w/w  pozycjach  bezigłowej  zastawki  dostępu  żylnego  zbudowanej  z  przezroczysta



silikonową membraną. Membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym

wycieku. Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza

zaworu, membrana uniemożliwia wypływ zwrotny płynów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych  zapisów SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 176: Pakiet nr 14 

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1-4 do osobnego pakietu, co pozwoli Nam na złożenie bardzo

ważnej  oferty,  a  Państwu  na  uzyskanie  jak  najkorzystniejszej  oferty  cenowej,  przy  tej  samej  jakości  produktu

opisanego w specyfikacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  177:   Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  w pozycji  nr  1  wysokiej  klasy systemu zamkniętego z

możliwością stosowania przez min. 72h z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z

portem cewnika do płukania), w rozmiarach CH 14/16 dla rurki intubacyjnej o     długości 54 cm, ze sterylnym

podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 90 st., z silikonową, główną zastawką PEEP, automatycznie uszczelniającą

cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniającą 100% szczelność zestawu. System zamknięty nierozłączalny, którego

każdy element jest  sterylny,  zawierający dodatkowo port  MDI,  do podawania leków wziewnych oraz zamykany,

obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Cewniki sterylizowane w tlenku etylenu, nie zawierające szkodliwych

ftalanów. Dodatkowo w zestawie sterylne dreny do zamkniętych systemów do odsysania.  Kompletny zestaw drenów

przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. 

W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia   pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające

niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy

ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania

w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.

Dreny od razu gotowe do użycia, bez konieczności montażu dodatkowych         akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  178:  Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pozycji  nr  2  wysokiej  klasy  systemu  zamkniętego  z

możliwością stosowania przez min. 72h z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z

portem cewnika do płukania), w rozmiarach CH 14/16 dla rurki tracheostomijnej o     długości 34 cm, ze sterylnym

podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 90 st., z silikonową, główną zastawką PEEP, automatycznie uszczelniającą

cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniającą 100% szczelność zestawu. System zamknięty nierozłączalny, którego

każdy element jest  sterylny,  zawierający dodatkowo port  MDI,  do podawania leków wziewnych oraz zamykany,

obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Cewniki sterylizowane w tlenku etylenu, nie zawierające szkodliwych

ftalanów. Dodatkowo w zestawie sterylne dreny do zamkniętych systemów do odsysania.        Kompletny zestaw

drenów przeznaczony do stosowania  z  zamkniętymi  systemami  do odsysania  oraz akcesoriami  do higieny jamy

ustnej.  W skład zestawu wchodzi  łącznik  "Y" do podłączenia    pojemnika  na  wydzielinę,  2  dreny z  zaciskami

umożliwiające  niezależne  połączenie  z  zamkniętym  systemem  do  odsysania  oraz  standardowym  cewnikiem  do

odsysania  z  jamy ustnej  (końcówka  drenu  zaopatrzona  w  łącznik  prosty,  schodkowy z  zatyczką  umożliwiającą

regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry,

średnica drenów 25Ch. Dreny od razu gotowe do użycia, bez konieczności montażu dodatkowych         akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie  179:  Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pozycji  nr  3  wysokiej  klasy  systemu  zamkniętego  z

możliwością stosowania przez min. 72h z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z

portem cewnika do płukania), w rozmiarach CH 14/16 dla rurki intubacyjnej o     długości 54 cm, ze sterylnym

podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 90 st., z silikonową, główną zastawką PEEP, automatycznie uszczelniającą

cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniającą 100% szczelność zestawu. System zamknięty nierozłączalny, którego

każdy element jest  sterylny,  zawierający dodatkowo port  MDI,  do podawania leków wziewnych oraz zamykany,

obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Cewniki sterylizowane w tlenku etylenu, nie zawierające szkodliwych

ftalanów. Dodatkowo w zestawie sterylny, podwójnie obrotowy adapter do bronchoskopii w osobnym opakowaniu

oraz sterylne dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania

z zamkniętymi systemami do odsysania oraz        akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi

łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z

zamkniętym  systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu

zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym).

Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Dreny od razu gotowe do

użycia, bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  180:   Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  w pozycji  nr  4  wysokiej  klasy systemu  zamkniętego  z

możliwością  stosowania  przez  min.  72h  w  rozmiarach  CH  14/16  dla  rurki  intubacyjnej  o  długości  54  cm,  ze

sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 90 st.,  z silikonową, główną zastawką PEEP, automatycznie

uszczelniającą  cewnik  po  usunięciu  go  z  rurki,  zapewniającą  100%  szczelność  zestawu.  System  zamknięty

nierozłączalny,  którego  każdy  element  jest  sterylny,  zawierający  dodatkowo  port  MDI,  do  podawania  leków

wziewnych oraz zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Cewniki sterylizowane w tlenku etylenu, nie

zawierające szkodliwych ftalanów. Dodatkowo w zestawie sterylne dreny do zamkniętych systemów do odsysania.

Kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do

higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia   pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z

zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem

do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą

regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry,

średnica drenów 25Ch. Dreny od razu gotowe do użycia, bez konieczności montażu dodatkowych         akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.                                                     

Pytanie 181: Pakiet 1 Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu 
wykonawców
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 zestawu do cewnikowania w składzie:
1x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm
1 x nerka medyczna
1 x para rękawic winylowych rozmiar XL
1 x rękawica foliowa rozmiar XL
1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami
2 x gaziki 8 x 7,5 cm
1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm
1 x pęseta plastikowa
1 x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 182: Pakiet 3 

Poz. 1,2,3
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy ma na myśli cewniki z dwoma otworami naprzeciwległymi i otworem 
końcowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli cewniki z dwoma otworami naprzeciwległymi i otworem 

końcowym. 

2/  Prosimy Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy cewniki  do  kontrolowanego  odsysania  mają  być  wyposażone  w
przezroczysty konektor (łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny? Pełna kontrola
nad siła ssania znacznie redukuje stopień hipoksji i ryzyko uszkodzenia tkanek.
Odpowiedź: Tak,  cewniki do kontrolowanego odsysania mają być wyposażone w przezroczysty konektor 

(łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny, przy spełnieniu pozostałych 

parametrów.

3/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip. Nadmieniamy, iż
tego  rodzaju  kontrola  ssania  eliminuje  całkowicie  zjawisko  podkradania  powietrza  z  płuc  pacjenta  w  trakcie
wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max. wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj.
w trakcie wycofywania cewnika.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje cewników z kontrolą odsysania , przy spełnieniu pozostałych 

parametrów.

4/ Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?
Odpowiedź: Tak.

5/  Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  cewniki  do  odsysania  mają  posiadać  miękką,  tzw.  zmrożoną
powierzchnię nie przyklejającą się do rurki w czasie odsysania, 
Odpowiedź: Tak, 

6/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewników z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru

na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowanym rozmiarem na opakowaniu jednostkowym, opakowanie typu

papier/folia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183: Pakiet 5  Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm,

łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz

w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min.

5  cm,  komora  pomiarowa  500  ml,  wyposażona  w  zabudowany,  niemożliwy  do  przekłucia  filtr  hydrofobowy,

cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem

co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez

przekręcenie  zaworu  o  90  st.  bez  manewrowania  komorą,  niewymienny  worek  na  mocz  2000  ml  połączony

fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej

zakładce.  Worek  skalowany co  100  ml  od  25  ml.  Możliwość  podwieszania  zestawu  na  minimum 3  niezależne

sposoby.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 184: Poz 13 



1/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do
karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta
informacją na opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 185: Poz 13 

2/ Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej

głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź:  Tak,   cewniki  do  karmienia  mają  być  skalowane  co  1  cm,  co  umożliwia  precyzyjną  aplikację  i

określenie dokładnej głębokości położenia cewnika

Pytanie 186: Pakiet 7 Poz. 18 

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach 30G (0,3x8mm). Igły długości 8mm pozwalają na 
podaż insuliny we wszystkich przypadkach a jednocześnie zmniejszają ryzyko podaży insuliny domięśniowo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 187: Pakiet 7 Poz. 18 

2/  Prosimy Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy kompatybilność  igieł  z  penami  wszystkich  producentów ma  być

potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

Odpowiedź:  Tak,  kompatybilność  igieł  z  penami  wszystkich  producentów  ma  być  potwierdzona  certyfikatem

kompatybilności technicznej dołączonym do oferty.

Zamawiający  modyfikuje zapisy SIWZ I w pkt. VI. Pkt 4  wprowadzając nowy zapis o następujacej treści: 

(…) 4 .  oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy  PN EN ISO 10555-5 - dla grupy 7 poz. 4 ,

oraz  certyfikat kompatybilności technicznej dla grupy 7 poz. 18” (…) 

Pytanie 188: Pakiet 8 Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z fabrycznie zamontowanymi igłami,  co ułatwia iniekcje 
poprzez zredukowanie liczby procedur oraz kosztów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z fabrycznie zamontowanymi igłami, pozostałe

zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 189: Pakiet 8  Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska krtaniowa jednorazowego użytku , z PCV , do wentylacji pacjenta z 
zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym 
niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością 
przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta , w rozmiarach (1 –5 ) i zakresach
wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 190 : Pakiet 8 Poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek wykonanych z PE, pozostałe parametry jak w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 191: Pakiet 8 Poz. 6, 7 
Prosimy o dopuszczenie rurek wykonanych z medycznego PCV.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie 192: Pakiet 8 Poz. 8 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem 
uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, 
anatomicznie ukształtowana,niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią 
znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie 193: Pakiet 8 Poz. 12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki z jednostronną skalą, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 194: Pakiet 13 Poz.1,2 

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 i 2 z pakietu 13 co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 
konkurencyjnej cenowo oferty
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 195: Pakiet 13 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna, ze

skrzydełkami  umieszczonymi  centralnie  w  osi  kaniuli.  Wyposażona  w  automatyczny  zatrzask  o  gładkich

krawędziach, zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, oraz przed zachlapaniem, uruchamiany zaraz

po  użyciu  igły,  Kaniula  posiadająca  wskaźnik  wypływu  krwi  w  postaci  zastawki  antyzwrotnej  zapobiegającej

wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz 6 pasków radiocieniujących. 

Rozmiary, długości i przepływy:
- 22G, dł. 25mm, 42 ml/min
- 20G, dł. 32mm, 67 ml/min
- 18G, dł. 32mm i 45mm, 103 ml/min
- 17G, dł. 45mm, 133 ml/min
- 16G, dł. 45 mm, 236 ml/min,

 14G, dł. 45mm, 270 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 196: Pakiet 13 Poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 197: Pakiet 13 Poz. 6,7,8,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z mlecznym, kontrastującym tłokiem, ze skalą odpowiadającą
nominalnej pojemności strzykawki, logo producenta na cylindrze. Strzykawki posiadają oznaczenie producenta w
postaci nadrukowanego logo, a typ strzykawki jest oznaczony w postaci końcówki Luer, która jest integralną częścią
cylindra,  a  ponieważ  w ofercie  firmy Becton  Dickinson nie  występują  inne  strzykawki  dwuczęściowe tak  więc
weryfikacja w przypadku np. incydentu medycznego jest jednoznaczna. Strzykawka z końcówką Luer z oznaczeniem
logo BD i pojemnością wskazuje jednoznacznie na konkretny numer katalogowy w ofercie BD. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 198: Pakiet 13 Poz. 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z igłą 14Gx1 ¼ cala
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 199: Pakiet 13 Poz 11 -12
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej zastawki dostępu żylnego z możliwością użycia 7 dni  lub 100 
aktywacji
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 200: Pakiet 13 Poz 11 -12



2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej zastawki dostępu żylnego z możliwością użycia 7 dni  lub 140 
aktywacji
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 201: Pakiet 14  Poz. 1,2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i 2 równoważnego klinicznie rozwiązania dotychczas stosowanego
w Państwa Szpitalu: modułowego zestawu do odsysania w systemie zamkniętym.  W składzie zestawu: oddzielnie
pakowany sterylny cewnik na 72 godziny oraz oddzielnie pakowany biologicznie czysty podwójnie obrotowy łącznik
(adapter  do  dróg  oddechowych)  z  możliwością  stosowania  do  7  dni  ,  z  samodomykającą  się  zastawką  komory
płuczącej,  oddzielającą  samoistnie  cewnik  od  pacjenta,  bez  portu  MDI  ,  z  możliwością  dostarczenia  leków
wziewnych  przy użyciu  nebulizatora,  z  12 fiolkami  0,9 % NaCl  15  ml  z  końcówką kompatybilną  z  portem do
płukania oraz z zestawem łączników : łącznik Y w jednej płaszczyźnie służący do rozdwojenia drenów, łącznik prosty
z  bezkontaktową  kontrolą  ssania.  Cewniki  w  rozmiarach  14  i  16  Ch  oraz  długościach  odpowiednio:  do  rurek
tracheostomijnych 34 cm oraz intubacyjnych 54 cm.
Pragniemy  jednocześnie  nadmienić,  iż  modułowy  system  do  odsysania  w  systemie  zamkniętym  z  oddzielnie
pakowanym  biologicznie  czystym  adapterem  spełnia  wszystkie  normy  obowiązujące  dla  tego  typu  sprzętu
medycznego oraz posiada  wymagane certyfikaty, produkowany jest przez firmę CareFusion - jednego z najbardziej
renomowanych producentów sprzętu medycznego na świecie i spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i wymogi
co do sprzętu mającego bezpośredni kontakt z błoną śluzową dolnych dróg oddechowych – cewniki do odsysania jako
jedyne elementy mające bezpośredni kontakt z błoną śluzową dróg oddechowych - są sterylne. Adapter jako  element
modułowego zestawu  do odsysania w systemie zamkniętym z chwilą podłączenia do obwodu oddechowego staje się
jego częścią  i  pozwala  na  stosowanie  przez okres  do  7 dni  co w zestawieniu z  możliwością  użycia  sterylnych
cewników na 72-godziny jest korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem – jeden adapter może obsłużyć 2 cewniki do
odsysania w systemie zamkniętym, co pozwala na istotne obniżenie kosztów Szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 202: Pakiet 14 Poz.3,4
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 i 4 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 
konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 203 : Pakiet 14 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej do długotrwałej intubacji wykonanej z medycznego PCV, 
z mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego 
grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na 
łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 
cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 5,0 do nr 10,0 co pół.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 204 : Pakiet 14 Poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjna do długoterminowej intubacji, z modułowym systemem do

odsysania  z  okolicy  podgłośniowej  posiadającej  zintegrowane  z  rurką  intubacyjną  zamykane  złącze/port  typu

męskiego do odsysania umożliwiające podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego; rurka z

mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym,  wysokoobjętościowym,  z  otworem Murphy,  ze  sterylną  linią  do

odsysania  z  okolicy  podgłośniowej,  ze  złączem  typu  żeńskiego,  kompatybilna  z  wszystkimi  rozmiarami  rurki

intubacyjnej ; linia wyposażona w 2 zatyczki: jedna na złącze typu żeńskiego oraz oraz druga na koniec dystalny linii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 205: Pakiet 24 Poz. 1 

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu pewnego mocowania igły na końcówce luer igła ma być 
wyposażona w metalowy zatrzask wewnątrz nasadki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  igłę wyposażoną w metalowy zatrzask wewnątrz nasadki, przy 

spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 206: Pakiet 24 Poz. 1



2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby igły posiadały słyszalne kliknięcie potwierdzające 
bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby igły posiadały słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne 

zamontowanie igły na końcówce luer i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego, przy 

spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 207: Pakiet 24 Poz. 1

3/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje igły z możliwością aktywacji zabezpieczenia bez 
konieczności użycia twardej powierzchni? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły z możliwością aktywacji zabezpieczenia bez konieczności użycia 

twardej powierzchni, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 208: Pakiet 24 Poz. 1 
4/  Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie,  czy w celu  umożliwienia  iniekcji  pod małym kątem oczekuje  igły z

ostrzem trwale zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły z ostrzem trwale zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej , 

przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 209: Pakiet 27 Poz. 1 

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o wyższym od wymaganego poziomie 
nawilżania równym 31 mg H20przy VT=500ml, przestrzeń martwa 35 ml, waga 31 g, objętość oddechowa Vt150-
1000 ml, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 210: Pakiet 27 Poz. 1 

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o poziomie nawilżania 31 mg H20przy VT=250ml,

przestrzeń martwa: 26 ml, objętość oddechowa Vt150-1000 ml, waga 21 g, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 211: Pakiet 34 Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie  cewnika typu yankauer  z  osłonką  i  z  silikonową końcówką o  długości
roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik
‘’Y’’ do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca
żeńskiego (lejka).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 212: Pakiet 34 Pytanie Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, jednorurowego dwuświatłowego z 
pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania 
powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2Oi wydechowy 0,17 
H2Oprzy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do 
respiratora rozciągliwa do 50 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 213: Pakiet 34 Poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowy jednorurowego dwuświatłowego z 
pionową membraną, o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową 
rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1
stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2Oi wydechowy 0,17 H2Oprzy przepływie 10 l/min i 
długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa
do 50 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 214: Pakiet 34 Poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wielorazowej rękojeści laryngoskopu ze światłem LED w najbardziej 
rozpowszechnionym w placówkach medycznych standardzie ISO 7376-3 czyli tzw. Zielonym standardzie. Pragniemy 
nadmienić, iż stosowanie rękojeści i łyżek zgodnych z ISO 7376-3 czyli Zielonym Standardem umożliwia wybór 
spośród największej ilości kompatybilnych ze sobą elementów różnych producentów, nie ograniczając wyboru do 
jednego produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 215: Pakiet 34 Poz. 7+ Poz. 8
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  zamian  za  poz.  7  i  poz.  8  łyżek  jednorazowych  w  tzw.  Zielonym

standardzie  z  fabrycznie  założoną osłonką.  Należy zauważyć,  iż  łyżka z  fabrycznie  założoną osłonką umożliwia

szybsze rozpoczęcie intubacji niż w przypadku stosowania osobno pakowanych łyżek i oddzielnie pakowanej osłonki

i konieczności ich połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 216: Grupa 36 Poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i poz 2 igieł o długości 90mm,

pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 217: poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 
konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 218: poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z filtrem 0,22 mikrona

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 219: Pakiet 61 Poz. 1 

Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie,  czy  oczekuje  myjki  w  formie  rękawicy,  do  mycia  ciała  pacjenta,

jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku,  gotowej do użycia po aktywacji

wodą,  zgrzewanej  termicznie.  Myjka  hipoalergiczna,  wykonana  z  jednej  strony  z  tkaniny  bawełnianej  (biało-

niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej

strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych,  równolegle ułożonych

pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła.  Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga  pojedynczej

myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 220: Pakiet 66 

Poz. 1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z drenem 210cm, o tempie nebulizacji 0,3-0,35ml/min 
(3-3,5ml/10min)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  nebulizator z drenem 210cm, o tempie nebulizacji  0,3-0,35ml/min (3-

3,5ml/10min) przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 221: Pakiet 66  Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski mocowanej jednym elastycznym paskiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 222: Pakiet 73 



Poz. 10 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. 1, 10 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert

szerszemu gronu wykonawców a Zamawiającemu na uzyskanie atrakcyjniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z grupy 73 poz. 1 i tworzy dla niej grupę 73 A  a dla poz. 10 – tworzy grupę

73 B.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013,  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, modyfikując: 

a) w zakresie grupy 73: w pkt IV. 1 d) wykreśla: “grupa 73 – 69420,00 zł”  i wprowadza zapis: “grupa 73 –

33400,00 zł, grupa 73 A – 1700,00 zł, 73 B – 21000,00 zł”.

b) w zakresie grupy 73: w pkt. VII – wykreśla “ grupa 73 – 1510,00 zł” i  wprowadza nowy zapis: 

“wadium dla grupy 73 – 930,00 zł

wadium dla grupy 73 A- 50,00 zł

wadium dla grupy 73 B- 600,00 zł”. 

c)  pkt. XI. 1 SIWZ: Termin składania ofert  - w  dniu 22.06.2015 r. godz. 10.00, 

d)  pkt. XII. Termin otwarcia ofert -w  dniu 22.06.2015 r. godz. 10.30 

e)  W formularzu ofertowym stanowiącym załacznik  nr 6 do SIWZ w kol. 9  powinno być zamiast “ wartość
netto  ( kol. 7 + kol. 8) “ winno być “ wartość brutto ( kol. 7 + kol. 8) “ 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szpitala  i  staje  się
wiążąca.


