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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 : Czy Zamawiający będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów
eksploatacyjnych dopuszczonych i zalecanych przez producenta urządzenia lub/i jego 
organizację serwisową, które są w pełni kompatybilne z przedmiotowym aparatem i które 
tym samym nie będą powodem automatycznego wyłączenia praw gwarancji/rękojmi, 
udzielanych przez te podmioty, po wszelkich interwencjach serwisowych dotyczących 
urządzenia VISTRON CT numer seryjny 54965?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby  materiały eksploatacyjne były wpełni 
kompatybilne ze wstrzykiwaczem MEDRA DVISTRON CT. 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 46 ultra czysty błękit trypanu II 
generacji, o stężeniu 0,06% zapakowany w ampułkostrzykawkę o pojemności 1 ml bez 
dodatku mannitollu?
Odpowiedź: Zamawiajajcy nie wyraża, zgody zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Pytanie 3: Grupa 49  Poz. 1
Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli 36 000 szt. podkładów, czy 
tak jak jest wskazane w formularzu cenowym – 36 000 op. podkładów a’30szt., co daje w 
sumie 1 080 000 sztuk podkładów?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 3600 op. 

Pytanie 4: Grupa 49 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkłady z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

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

Pytanie 5: Grupa 49 Poz.2 Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli 
25 000 szt. podkładów, czy tak jak jest wskazane w formularzu cenowym – 25 000 op. 
podkładów a’50szt., co daje w sumie 1 250 000 szt. podkładów?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 2500 op. 

Pytanie 6: Grupa 49 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o 
wymiarze 160cm x 90cm  lub 140cm x 80cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 7: Grupa 49 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkłady z włókniny polipropylenowej o gramaturze 
30g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zapisy SIWZ pozostają   bez zmian. 

Pytanie 8: Grupa 49 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści higieniczne chłonne podkłady z nieprzemakalnego 
laminatu bibułowo-foliowego w rozmiarze 80cm x 210cm, odporne na rozerwanie, wzmocnione dodatkowymi 
niebieskimi poliestrowymi nitkami?  Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez 
zmian. 

Pytanie 9: Grupa 49 Poz. 3 Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli 35 000 szt. podkładów, 
czy tak jak jest wskazane w formularzu cenowym – 35 000 op. podkładów a’100szt. , co daje w sumie 
3 500 000 szt. podkładów? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 350 op. a 100 szt. 

Pytanie  10:  Grupa  49  poz.  3 Czy  Zamawiający  dopuści  higieniczny  podkład  nieprzemakalny,  wykonany  z
nieprzemakalnego  laminatu   polipropylenowo-foliowego  w  rozmiarze  80cm  x  210cm,  odpornego  na
rozerwanie. Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 11: Grupa 49 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści komplet pościelowy z prześcieradłem o wymiarze 160cm
x 210cm oraz poszewki o wymiarze 160cm x 210cm ? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

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

Pytanie  12:  Grupa  49  Poz.  4  Czy  Zamawiający  dopuści  komplet  pościeli  z  włókniny  polipropylenowej  o
gramaturze 30g/m2?

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

Pytanie 13:  Grupa 49  Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fartuch nieprzemakalny wykonany z
włókniny polipropylenowej  o gramaturze 30g/m2 z  nieprzemakalnymi wstawkami w części  przedniej  i  na
rękawach  z  włókniny  polipropylenowej  laminowanej,  rękawy  z  elastycznymi  bawełnianymi  mankietami?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 14: Grupa 49 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy, biały, z cienkiej mocnej folii o grubości
min. 0,028mm w opakowaniu foliowym a’100 szt. wraz z przeliczeniem ilości z 6000 rolek a’50 szt na 3000 op.
a’100szt. Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 15: Grupa 49 Poz. 8 Czy Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę ochraniacza (w sumie 5000szt.)
czy ceny za parę (w sumie 5000 par) ? Odpowiedź:  Zamawiający wymaga podania ceny za parę w sumie
2.500 par  .

Pytanie 16: Grupa 49 Poz. 9 Czy Zamawiający wymaga podania ceny  za sztukę ochraniacza (w sumie 1000szt.)
czy ceny za parę (w sumie 1000 par) ? Odpowiedź:  Zamawiający wymaga podania ceny za parę w sumie
1.000 par  .

Pytanie 17: Grupa 49 Poz. 11-13 Czy Zamawiający wymaga rolek z perforacją? Jeśli tak, prosimy o jej określenie
w cm. Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga rolek z perforacją w różnych odległościach nie mniej niz 40
cm. 

Pytanie 18: Grupa 49 Poz. 14  Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zamawiający
nie dopuszcza, zapisy SIWZ  bez zmian. 

Pytanie 19: Grupa 55  Poz. 4,5 Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju elektrod Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  elektrod  jednorazowych  ,  piankowych,  przy  spełneniu  pozostałych

paramertów SIWZ. 



Pytanie 20:  Grupa 55  Poz. 7 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji z Grupy 55 w celu umożliwienia
złożenia oferty na pozostały asortyment. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ  bez zmian. 

Pytanie  21:  Grupa  55  Poz.  8 Prosimy o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  ma  na  myśli  ręczniki  papierowe,  czy
włókninowe?

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  reczniki  papierowe  –  jednorazowe,  przy  spełnieniu  pozostałych

paramertów SIWZ.

Pytanie  22:  Grupa  55  Poz.  8  Prosimy  o  określenie  przedziału  rozmiarowego  ręcznika,  jakiego  zamawiający
oczekuje.  Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  ręczników  standardowych   (30  -  60  cm),  przy  spełnieniu
pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 23:  Grupa 62 Poz. 12 Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego? Odpowiedź: Tak. 

Pytanie  24:   Grupa 69 Poz.  1 Czy Zamawiający dopuści  wysokiej  jakości  fartuch nieprzemakalny wykonany z
włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach z
włókniny  polipropylenowej  laminowanej,  rękawy  z  elastycznymi  bawełnianymi  mankietami?  Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ  bez zmian. 

Pytanie 25 : Pakiet 53, z powodu braku dostepnosci pega w rozmiarze Ch 15, czy Zamawiajajcy w pakiecire 53 poz.

3 dopusci pega w rozmiarze Ch 18, lub Ch 14 lub Ch 10, w ilości 2 szt.?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

pega w rozmiarze Ch 14.

Pytanie 26: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 32 poz. 2 stentów samorozprężalnych do przełyku

o średnicy 18mm z kołnierzami o średnicy 23mm i 25mm każdy oraz stentów o średnicy 23mm z kołnierzami o

średnicy 28mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ.

Pytanie 27:  dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 - Zwracamy się o Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma być do

pompy stacjonarnej czy do pompy mobilnej. Odpowiedź: zestaw do pompy stacjonarnej. 

Pytanie 28: dotyczy pakietu nr 10 poz. 2  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika w rozmiarze

10/110  spełniającego  resztę  postawionych  wymagań  SIWZ.  Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zgłębnik  w

rozmiarze 10/110, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 29: dotyczy pakietu nr 13 poz. 6-9 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie

100 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.  Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza,   zapisy

SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 30: dotyczy pakietu nr 15 poz. 1-2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie

100 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.  Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza,   zapisy

SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 31:  dotyczy pakietu nr 17 poz. 3  Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do

oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża

zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 32: dotyczy pakietu nr 24 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie

100 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza,   zapisy

SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 33:  dotyczy pakietu nr 36 poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża
zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 34:  dotyczy pakietu nr 36 poz. 16 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża
zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 35: dotyczy pakietu nr 55 poz. 7 i 8 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający wydziela z
grupy 55 poz. 7 i tworzy dla niej grupę 55 A  a dla poz. 10 – tworzy grupę 55 B.

W związku z tym modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 55 - wykreśla kwotę: 1840,00 zł   wpisuje  kwotę  1700,00 zł
dopisuje dla grupy 55 A – kwotę 135,00 zł
dopisuje dla grupy 55 B– kwotę 4,50 zł
modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 55  – 99340,00 zł wpisuje kwotę 91950,00 zł 
dopisuje dla grupy 55 A – kwotę 7050,00 zł
dopisuje dla grupy 55 B– kwotę 150,00 zł

Pytanie 36: pakietu nr 68 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  pieluchomajtki posiadające
jeden ściągacz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 37: dotyczy pakietu nr 68 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 15, pozycja
7):  złożenie oferty na pieluchomajtki  w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?  Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 38:  dotyczy pakietu nr 68 poz. 2?  Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o konstrukcji anatomicznej
która  nie  wymaga  stosowania  podwójnych  ściągaczy  spełniających  resztę  wymagań  SIWZ.  Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 39: dotyczy pakietu nr 68 poz. 3? Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki
jednorazowe w rozmiarze 2 – 5 kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 40: dotyczy pakietu nr 68 poz. 4 ? Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki
jednorazowe w rozmiarze 2 – 5 kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.  

Pytanie 41:  dotyczy pakietu nr 68 poz.  5 Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki
jednorazowe w rozmiarze 4-9 kg  ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów
SIWZ.  

Pytanie 42: dotyczy pakietu nr 68 poz. 6  Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki
jednorazowe w rozmiarze 7-14 lub 12-22 kg ?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych
zapisów SIWZ.  

Pytanie 43:  dotyczy pakietu nr 68 poz. 7 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty? Odpowiedź: Zamawiający wyraża
zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu.   Tworząc grupę 68 A  dla poz. 7.



W związku z tym modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 68 - wykreśla kwotę: 115 070 zł   wpisuje  kwotę  91 140,00 zł
dopisuje dla grupy 68 A – kwotę 16 160,00 zł

modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 68  – 2 660,00 zł wpisuje kwotę 2 110,00 zł 
dopisuje dla grupy 68 A – kwotę 370,00 zł

Pytanie 44: dotyczy pakietu nr 71 poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie
100  szt.  z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych  ilości.  Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  wycenę  za
opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 45: dotyczy pakietu nr 81 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opasek identyfikacyjnych
pakowany po 50 szt. nie sterylnych spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie
wyraża zgody, opaski mają być biologicznie czyste , przy spełnieniu pozostałych paramentów SIWZ. 

Pytanie  46: dotyczy SIWZ -  W karcie  charakterystyki  produktu  niebezpiecznego producent  wskazuje,  w jakich
warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga,
aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami
transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
ale nie wymaga  , przy spełnieniu pozostałych paramentów SIWZ. 

Pytanie  47: dotyczy  SIWZ  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dostawca  zamówionego  towaru  (jego  pracownik)

pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia

zgodności towaru z zamówieniem? Odpowiedź: Tak .

Pytanie 48:  dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami

transportu  Wykonawców  bez  udziału  pośredników?  Takie  rozwiązanie  daje  Zamawiającemu  pewność  należycie

wykonanej  dostawy  oraz  tego,  że  dostarczony  towar  był  przewożony  wyłącznie  z  wyrobami  medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie  49:   Pytanie do grupy 71. Czy Zamawiający może wydzielić z grupy poz. 1, 6, 8 i 9, lub zezwolić na

składnie ofert w tej grupie na poszczególne pozycje asortymentowe? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na

wydzielenie poz. 1,6,8,9 do osobnego pakietu, tworząc grupę 71 A  dla poz.  1, 6, 8 i 9. 

W związku z tym modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 71 - wykreśla kwotę: 23 830,00 zł   wpisuje  kwotę  16 010,00 zł
dopisuje dla grupy 71 A – kwotę 7 810,00 zł

modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 71  – 550,00 zł wpisuje kwotę 370,00 zł 
dopisuje dla grupy 71 A – kwotę 180,00 zł

Pytanie 50:  Pytanie do grupy 72. Czy Zamawiający może wydzielić z grupy poz. 3, lub zezwolić na składnie ofert w
tej grupie na poszczególne pozycje asortymentowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu,  tworząc grupę 72 A

W związku z tym modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 72 - wykreśla kwotę: 44990,00 zł   wpisuje  kwotę  41290,00 zł
dopisuje dla grupy 72 A – kwotę 380,00 zł
modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 72  – wadium dla grupy 72 -  960,00 zł 
dopisuje dla grupy 71 A – kwotę 10,00 zł



Pytanie 51: Pakiet 49, poz. 5 i 10 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 5 i 10 i
utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na wydzielenie poz. 10 do osobnego pakietu , tworząc  grupę 49 A dla

poz. 10. Dla pozycji 5  nie wyraża zgody. 

W związku z tym modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 49 - wykreśla kwotę: 365 610,00 zł   wpisuje  kwotę  328 590,00 zł
dopisuje dla grupy 49 A – kwotę 2 030,00 zł
modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 49  – 6 770,00 zł wpisuje kwotę 6 090,00 zł 
dopisuje dla grupy 49 A – kwotę 40,00 zł

Pytanie  52:  Pakiet  61  Czy  zamawiający  wymaga  WYGODNEJ  myjki,  w  postaci  rękawicy  bez  palców,  z
tekstylnopodobnej miękkiej włókniny, rozmiar 16x23, jedna strona z mydłem, druga bez, aktywacja środka myjącego
po lekkim zwilżeniu w wodzie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych paramentów SIWZ. 

Pytanie 53: Pakiet 68, poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych bez
ściągaczy taliowych ?

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

Pytanie 54:  Pakiet 68, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla noworodków w
rozmiarze do 3 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych paramentów SIWZ. 

Pytanie 55:  Pakiet 68, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla noworodków w
rozmiarze 2-4 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez  zmian. 

Pytanie  56:  Pakiet  68,  poz.  6  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  pieluchomajtek  dla  dzieci  w
rozmiarze 7-18 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych paramentów SIWZ. 

Pytanie  57:  Pakiet  68,  poz.  10  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartuchów  foliowych  w
opakowaniach po 50 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie  58:  Pakiet  69,  poz.1-4  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w
pakiecie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 59 : Pakiet 69, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego  o gramaturze
20 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie  60:  Pakiet  69,  poz.  4  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kompletów  chirurgicznych  o
gramaturze min. 35 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 



Pytanie 61:  Dotyczy pakietu nr 63  Prosimy o wyjaśnienie, czy w Grupie 63 w punkcie 11 nastąpiła pomyłka
pisarska polegająca na zastąpieniu słowa „liniowej” słowem „litowej”?

Odpowiedź: Tak, nastapiła pomyłka , winno być “liniowej”.

Pytanie 62:  Dotyczy pakietu nr 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 63 w punkcie 25 
igieł z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanych jedną ręką, tylko w rozmiarze 0,8? W oferowanym 
przez nas Systemie igły z zabezpieczeniem występują tylko w rozmiarach 0,7 i 0,8. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 63:  Dotyczy pakietu nr 63 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki koagulologicznej 
obj. pobrania 1-3 ml z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie  64:   Grupa 49 Poz. 11    Prosimy o dopuszczenie podkładu o szerokości 50 cm i długości roli  50 mb
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: taki zapis dotyczy poz. 12.

Pytanie 65:  Grupa 49 Poz. 11,12,13 Prosimy również o wydzielenie z grupy 49 poz. 11, 12,13 i utworzenie z tych
pozycji osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 66:   Grupa 55 poz. 3
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w powyższej pozycji standardowego żelu do USG o pojemności 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 67:  Grupa 55 poz. 4,5
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Kolumna nr 4 wskazuje ilość opakowań, opis
elektrod wskazuje na sztuki (jak również kolumna nr 3- jm). Czy Zamawiający wymaga    450  000 sztuk- poz.4 i
5000 sztuk- poz. 5  elektrod.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  450 000 sztuk dla  poz.4 i 5000 sztuk dla poz. 5 . 

Pytanie 68:  Grupa 55 poz. 4,5
Czy  Zamawiający  dopuści  podanie  w  ww.  pozycji  ceny jednostkowej  dla  opakowania  zawierającego  50  sztuk
elektrod,  albo  podanie  ceny  jednostkowej  za  sztukę  z  dokładnością  do  czterech  miejsc  po  przecinku?  Ceny
jednostkowe elektrod  są  bardzo niskie,  proponowane  rozwiązanie  dałoby wykonawcom możliwość  zaoferowania
korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  przeliczenie  za  1  opakowanie  z  50  szt.  przy  spełnieniu  pozostałych

zapisów SIWZ.

Pytanie 69:  Grupa 55 poz. 6,7,8
Zwracamy się  z  prośbą o  wydzielenie  powyższego asortymentu  z  pakietu.  Pozycje  1-5 stanowią  odrębny dział-
elektromedycyna  natomiast  pozycje  6-8  to  zupełnie  inny  dział  tzw.  oddechówka,  narzędzia  i  środki  czystości.
Wydzielenie pozycji pozwoli na złożenie większej liczby w ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian. 



Pytanie 70:  Grupa 55 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganego asortymentu. Czy Zamawiający
oczekuje nebulizatorów jednopacjentowych tzn. wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  oczekuje nebulizatorów jednopacjentowych tzn. wielokrotnego użytku przez

jednego pacjenta, przy spełnieniu pozostałych parametów SIWZ.  

Pytanie 71:  Grupa 55 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganego asortymentu. Czy Zamawiający

wymaga  samego  nebulizatora  (pojemniczka  do  leku)-  rys.  A czy  też  zestawu  inhalacyjnego  z  nebulizatorem,

ustnikiem, trójnikiem i drenem- rys. B.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje samego nebulizatora (pojemniczka do leku).

Pytanie 72:  Grupa 55 poz. 7 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganego asortymentu. Jaka ma to być
pętla, jaki rozmiar, zastosowanie. Dla ułatwienia prosimy podać numer katalogowy asortymentu (firmy STORZ).

Odpowiedź: REF 27050G

Pytanie 73: Grupa 62 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru i
modelu aparatu HP.

Odpowiedź: M 1351 A

Pytanie 74: Grupa 62 poz. 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru kompatybilnego z powodzeniem stosowanego w
wielu szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 75: Grupa 62 poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru i
modelu aparatu Bionet.

Odpowiedź: FC 700 rozm. 21,5 mm BIONET

Pytanie 76: Grupa 62 poz. 13 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru
oraz o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papier z nadrukiem w  nastepujacych rozmiarach:

dla poz. 13 Papier do defibrylatora Lifepack - 108 x 25 – 1500 szt.

Zamawiający nodyfikuje grupę 62 w nastepujacym zakresie: po poz. 13 dopisuje: 

- poz. 14 Papier do defibrylatora Lifepack rozm. 106,5 x 23 - 1500szt.

- poz. 15. Papier do defibrylatora Lifepack codemaster - 200 szt. 

W związku z tym Zamawiający modyfikuje  SIWZ :
modyfikuje pkt. IV. 1 d) w zakresie grupy 62 - wykreśla kwotę: 14 800,00 zł   wpisuje  kwotę  17 520,00 zł

modyfikuje pkt. VII. Pkt. 1  w zakresie grupy 62  – 270,00 zł wpisuje kwotę 320,00 zł 



Pytanie 77: Dotyczy SIWZ pkt VI.1
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  dopuszczenie  katalogów  głównego  dystrybutora zawierające  pełną
informację o parametrach oferowanego wyrobu medycznego.,  potwierdzające spełnianie wszystkich wymaganych
parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający  zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

Pytanie 78: Projekt umowy- §3 pkt. 3
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie
zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający  przewiduje zrealizowanie zamówienia w całym zakresie ilościowym.

Pytanie 79: Projekt umowy- § 6 pkt. 2
Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek na półkę? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier 
ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ). Czy Zamawiający 
wymaga rozkładania towaru po magazynie?
Prosimy także podać ilość miejsc dostaw dla pakietów 55 i 62- 2 miejsca dostaw?

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  rozłożenia  towaru  w  miejscu  w  skazanym  przez  Zamawiającego  w

magazynie gospodarczym, jest to 1 miejsce dostawy dla gr 55 i 62.  

Pytanie 80:  Projekt umowy- §9 pkt. 2.1)
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej 
umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2.1) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu
umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

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

Pytanie 81: Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami w rozm. 50x60
cm, reszta zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 82: Pakiet 12, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej wykonanej
z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, grubość siatki 0,47 mm (± 0,3mm), powierzchnia porów 0,59 mm2,
grubość nitki 0,16 mm, rozmiary zgodne z wymaganymi, tj. 8x13 cm i 15x15 cm? 

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

Pytanie 83: Pakiet 25, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o wykonanej z polipropylenu
monofilamentowego z atraumatycznymi brzegami zakończonymi pętelkami, grubość taśmy ok. 0,54 mm, porowatość
67%, gramatura 65÷75 g/m2, długość 45 cm albo 60 cm, szerokość 0,9÷1,3 g/m2? 

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

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


Pytanie 84: Pakiet 25, poz. 2: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantu o anatomicznym
kształcie  z  sześcioma  ramionami,  wykonanego  z  tytanizowanego  polipropylenu  monofilamentowego:  długość
całkowita 59 cm, wysokość całkowita 29 cm, szerokość ramion 1,5 cm, wysokość części centralnej 7 cm, szerokość
części centralnej 10 cm (góra) i 5,2 cm (dół), gramatura 35g/m2, porowatość 61%, grubość siatki 0,30 mm, wielkość
porów ≥ 1,0 mm.  Tytanizacja siatki zapewnia absolutne, minimalne ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i krótki
czas  rekonwalescencji. Pakiet  25,  poz.  2: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydzielenie  pozycji  do osobnego
pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo? 

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

Pytanie  85:Pakiet  38,  poz.  1-4:  Czy Zamawiający dla  potwierdzenia  poprawnej  sterylizacji  w  zwalidowanym
procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą
PN  EN  11135-1:2009  dla  tlenku  etylenu,  wymaganego  prawem  od  każdego  producenta  jałowych  wyrobów
medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

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

Pytanie  86:  Pakiet  45,  poz.  1:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  siatki  polipropylenowej
monofilamentowej, tytanizowanej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie i gramaturze 35 g/m2, grubości siatki
0,30 mm, wielkość porów ≥ 1 mm,  rozmiar  długość górnego ramiona:  59 cm długość,  dolnego ramiona 59 cm
wysokość  9,5cm;  implantowany  narzędziem  wielokrotnego  użytku  ze  stali  nierdzewnej  (narzędzie  zostanie
przekazane  wraz  z  pierwszą  dostawą,  a  jego  cena  zostanie  wliczona  do  ceny przetargowej)?  Tytanizacja  siatki
zapewnia absolutne, minimalne ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i krótki czas rekonwalescencji.

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

Pytanie  87:  Grupa  49,  poz.  1: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładów  z  włókniny
polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2, pakowanych po 20 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości, reszta
zgodna z SWIZ? 

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

Pytanie  88:  Grupa  49,  poz.  2: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładów  z  włókniny
polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2, w rozm. 130x80 cm? 

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

Pytanie  89:  Grupa  49,  poz.  2: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładów  z  włókniny
polipropylenowej  o  gramaturze  min.  35  g/m2,  w  rozm.  160x90  cm,  pakowanych  po  25  szt.  z  przeliczeniem
zamawianych ilości? 

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

Pytanie 90: Grupa 49, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu wykonanego w  całości z
nieprzemakalnego laminatu z włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, o gramaturze 31
g/m2, wytrzymałość przy zerwaniu wzdłuż 35 N/50mm, w poprzek 12 N/50mm, w rozm. 220x90 cm? 

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

Pytanie  91:  Grupa  49,  poz.  4: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  kompletu  pościelowego  o
gramaturze 35 g/m2: powłoczka 90x75 cm, powłoka 150x200 cm, prześcieradło 150x210 cm? 

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

Pytanie 92: Grupa 49, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawami wykonanymi z
niepylącej włókniny poliestrowej?  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez
zmian. 



Pytanie 93: Grupa 49, poz. 5: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

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

Pytanie 94: Grupa 49, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 20 g/m2? 

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

Pytanie 95: Grupa 49, poz. 6: Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki rozmiar fartucha należy zaoferować.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roz.  M-XL.

Pytanie 96:  Grupa 49, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rolce po 300 szt., z
przeliczeniem zamawianych ilości?  

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

Pytanie  97:  Grupa  49,  poz.  8: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  ochraniaczy  z  włókniny
polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2 w kolorze niebieskim? 

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

Pytanie 98: Grupa 49, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce 40 mb x 51 cm,
wykonanego  z  laminatu  bibułowo-foliowego,  o  gramaturze  min.  24  g/m2,  folia  PE  16  µm,  tj.  0,016  mm,  z
przeliczeniem zamawianych ilości tj. 2500 szt.? 

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

Pytanie 99: Grupa 49, poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce 40 mb x 51 cm,
wykonanego  z  laminatu  bibułowo-foliowego,  o  gramaturze  min.  24  g/m2,  folia  PE  16  µm,  tj.  0,016  mm,  z
przeliczeniem zamawianych ilości tj. 6250 szt.? 

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

Pytanie 100: Grupa 49, poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce 40 mb x 51 cm,
wykonanego  z  laminatu  bibułowo-foliowego,  o  gramaturze  min.  24  g/m2,  folia  PE  16  µm,  tj.  0,016  mm,  z
przeliczeniem zamawianych ilości tj. 6250 szt.? 

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

Pytanie 101: Grupa 49, poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z wycięciem pod szyją w
kształcie litery V? 

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

Pytanie 102:  Grupa 49, poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co
umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo? 

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

Pytanie 103: Grupa 60, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbki bez nadruku? 

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

Pytanie  104:  Grupa  60,  poz.  1,  2: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  ubrania  chirurgicznego
wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny elanobawełnianej, o gramaturze 150 g/ m2, zawartości bawełny 69 %.
Odzież  charakteryzuje  się  wysokim poziomem chłonności  i  daje  odczucie  komfortu  porównywalne  do  odzieży
bawełnianej, spełnia wymagania normy PN EN 13795 i nie gromadzi ładunków elektrycznych. Dostępne w kolorze
niebieskim,  czerwonym  lub  zielonym,  rozmiary  od  S  do  4XL,  z  haftem  z  nazwą  szpitala  na  bluzie  i
spodniach/spódnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 105:  Grupa 60, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie pozycji  do osobnego pakietu, co
umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

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

Pytanie 106: Grupa 68, poz. 1, 2: Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie pieluch ze ściągaczami taliowymi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 107: Grupa 68, poz. 1, 2: Czy Zamawiający pod pojęciem pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni
ma  na  myśli  pieluchomajtki  wykonane  z  materiału  przepuszczającego  powietrze  na  całej  powierzchni,  czyli
wykonanego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 108:  Grupa 68, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek elastycznych w 360*,
które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

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

Pytanie 109: Grupa 68, poz. 1, 2:  Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne
przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 110: Grupa 68, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż
wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 111: Grupa 68, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.? 

Odpowiedź: Tak, dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 112:  Grupa 68, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie w pasie: M
75-110 cm, L 100-150 cm, i chłonności M min, 2300 g, L min. 2600 g? 

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

Pytanie 113: Grupa 68, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie w pasie 130-
170 cm i chłonności min. 2600 g? 

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

Pytanie 114: Grupa 68, poz. 3-6: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym,
Zamawiający  wymaga,  aby  oferowane  pieluchomajtki  posiadały  świadectwo  jakości  PZH,  które  potwierdza  i
dokumentuje,  iż  wyrób  nie  stanowi  zagrożenia  dla  zdrowia  człowieka  oraz  jest  przeznaczony  dla  dzieci?  Czy
Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dołączenia
do  oferty  świadectwa  jakości  PZH   potwierdzajacego  iż  wyrób  nie  stanowi  zagrożenia  dla  zdrowia
człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci.

Zamawiający dopisuje w  pkt. VI. SIWZ po pkt. 13 nowy punkt 14 o następującej treści:

“14.  świadectwo jakości PZH  potwierdzajacego iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

oraz jest przeznaczony dla dzieci dla grupy  Grupa 68, poz. 3-6”



Pytanie 115: Grupa 68, poz. 3-6: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga,
aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i
Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

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

Pytanie 116: Grupa 68, poz. 7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podpasek ginekologicznych nadających się
do sterylizacji w parze wodnej? 

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

Pytanie  117:  Grupa  69,  poz.  1:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowania  fartucha  niejałowego,
nieprzemakalnego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 z rękawami zakończonymi
mankietami, w rozmiarach M-XXL (do wyboru Zamawiającego)? 

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

Pytanie  118:  Grupa  69,  poz.  3:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartucha  higienicznego
niejałowego z włókniny o gramaturze min. 17 g/m2 z rękawami zakończonymi gumką w rozmiarze uniwersalnym?

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

Pytanie 119: Grupa 69, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bluzy z rozcięciami na dole, która ułatwia 
dopasowanie do sylwetki oraz nie krępuje ruchów? 

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

Pytanie 120:  Grupa 69, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co
umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

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

Pytanie 121: Grupa 70, poz. 1-3: Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie pościeli z włókniny TMS?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 122: Grupa 70, poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje podania ceny netto za 1 szt. powłoczki (8 000 szt.) czy
za 1 opakowanie A 5 szt. (40 000 szt.)? 

Odpowiedź: Tak,   w kol. 3 powinno być zamiast op. “sztuki”. 

Pytanie 123: Grupa 70, poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje podanie ceny netto za 1 szt. powłoczki (5 000 szt.) czy
za 1 opakowanie A 5 szt. (25 000 szt.)? 

Odpowiedź: Tak,  1 sztuki. 

Pytanie 124:  Grupa 70, poz. 3: Czy Zamawiający oczekuje podania ceny netto za 1 komplet pościeli (6 000 szt.)
czy za 1 opakowanie A25 szt. takich kompletów (150 000 szt.)?  

Odpowiedź: Tak,  1 komplet. w kol. 3 powinno być zamiast szt. “komplet”. 

Pytanie 125: Grupa 70, poz. 4: Czy Zamawiający oczekuje podania ceny netto za 1 szt. spodenek (7 000 szt.) czy za
1 opakowanie A10 szt. (70 000 szt.)? 

Odpowiedź: Tak,  1 sztuki. 

Pytanie  126:  Grupa  70,  poz.  5: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładu  higienicznego
wykonanego z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii, w kolorze niebieskim, reszta zgodna z SWIZ? 

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



Pytanie 127: Pytania dot. projektu umowy: 

Zważywszy na treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zamówienie w ilości ok. 80 %

Pytanie 128: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do godziny 14:00. 

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

Pytanie  129:  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  modyfikację  §  9  ust.  2  1)  aby  kara  umowna  w  przypadku
odstąpienia do umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy? 

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

Pytanie 130:   Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub
podobnej)  treści:  „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania
umowy.”?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje projekt umowy w  § 11  w pkt b)  dopisując zdanie

o  następującej  treści:  Przed  rozwiązaniem  umowy  Odbiorca  pisemnie  wezwie  Dostawcę  do  należytego

wykonywania umowy.

Pytanie 131:  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 2 wzoru umowy słowa „Dostawca zobowiązuje się do
zamieszczenia” zostały zastąpione słowami „Zaleca się Dostawcy zamieszczenie”?

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

Pytanie 132:  Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych? 

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

Pytanie 133: Grupa 63 poz. 17 czy zamawiający wymaga aby probówki do mikrometody na surowicę bursztynowe
200-500 ul. posiadały wciśnięty w korek probówki kapilarę o żądanej pojemności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  przy spełnieniu pozostałych  zapisów SIWZ.

Pytanie 134:  Grupa 63 poz. 18 czy zamawiający wymaga aby probówki do mikrometody na glukozę 200-500 ul.

200-500 ul,  posiadały wciśnięty w korek probówki kapilarę o żądanej pojemności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  przy spełnieniu pozostałych  zapisów SIWZ.

Pytanie 135: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza: Poz. 1 płytke stomijną, hydrokolodiową, z przylepcem 
dwuwarstwowym, stosowana przy stomiach płaskich lub wklęsłych, nieplastyczna, bez pierścienia zatrzaskowego. 
Rozmiary odpowiednio: 40/15-23mm, 50/15-33mm, 60/15-43mm, 70/15-53mm. Odpowiedź: Zamawiający nie 
wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 136: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz. 2 worek stomijny, dwuczęściowy, zamykany na rzep, bez „kieszonki”, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm, 70mm

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



Pytanie 137: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz.3 worek stomijnym, jednoczęściowy, zamykany na rzep, worek cielisty z okienkiem,

rozmiar 10-76mm, płytka hydrokoloidowa, nieplastyczna

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

Pytanie 138: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz.3 worek stomijnym, jednoczęściowy, zamykany na rzep, worek przeźroczysty bez okienka,  rozmiar 10-76mm 
oraz 10-55mm, płytka hydrokoloidowa, nieplastyczna

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

Pytanie 139: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz. 3 worek stomijnym, jednoczęściowy, zamykany na rzep, worek neutralny-szary z okienkiem, rozmiar 10-55mm, 
płytka hydrokoloidowa, nieplastyczna

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

Pytanie 140: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz.3 worek stomijnym, jednoczęściowy, zamykany na rzep, worek przeźroczysty bez okienka,  rozmiar 12-75mm, 
płytka hydrokoloidowa, nieplastyczna

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

Pytanie 141: Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuszcza:

Poz. 4 krem przeciwodparzeniowy chroniący nieuszkodzoną skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej, 
moczowej i wydzieliny ropnej. Pomaga w leczeniu obdartej, suchej i podrażnionej skóry, pozwala na przyleganie 
przylepców. Pojemność 60ml, skład: woda, oliwa z oliwek, tetrahydroxypropyl etylenodwuanima, kopolimer kwasu 
akrylowego i alkilometakrylanu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe zapisy SIWz pozostają bez zmian. 

Pytanie 142: Prosimy Zamawiającego o nadanie prawidłowej numeracji w zadaniu 64.

Odpowiedź: patrz odpowiedź w kolejnym pytaniu. 

Pytanie 143:  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia (pakiet 64)
sformułowań jednoznacznie  wskazujących na konkretnego producenta  (tj.  np.  płytka plastyczna do modelowania
palcami, wyposażenie w specjalną ‘kieszonkę”, przylepiec „do modelowania” palcami), gdyż opisy te uniemożliwiają
zastosowanie produktów równoważnych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje grupę 64 w nastepujacym zakresie:

1. Płytka wypukła przeznaczona do stomii płaskich lub wklęsłych, wykonana z elastycznego materiału łatwego
w kształtowaniu odpowiedniej wielkości bez użycia nożyczek. Materiał plastyczny płytki posiadający właściwości
ochronne i gojące, który zajmuje około połowy powierzchni płytki i po przyklejeniu pokrywa skórę znajdującą się
najbliżej  przetoki.  Pozostała,  obwodowa  część  płytki  wykonana  z  cienkiego  i  elastycznego  materiału,
dopasowującego się do zagłębień na powłokach brzusznych. Płytka posiadająca niskoprofilowy plastikowy pierścień
zatrzaskowy, do którego dopina się worek o tym samym rozmiarze pierścienia. Op. a' 5 szt.

2. Worek otwarty z miękkiej włókniny odpornej na wilgoć, do odpuszczania, przeznaczony dla osób z ileostomią oraz
kolostomią.  Worek  przypina  się  do  płytki  za  pomocą  plastikowego  pierścienia  zatrzaskowego  w  analogicznym
rozmiarze.  Worek dostępny  z  rozmiarami  pierścienia  od  38mm do 70mm (średnica  pierścienia).  Odpływ worka
wyposażony w plastikową zapinkę, która służy do jego zamykania. Worek wyposażony w specjalny filtr węglowy
umiejscowiony na górze. Wewnątrz worka znajduje się specjalna folia ochronna chroniąca go przed zalaniem.



3.  Worek  jednoczęściowy  (beżowy  lub  przezroczysty)  z  przylepcem  z  materiału  łatwego  w  kształtowaniu
odpowiedniej  wielkości  bez  użycia  nożyczek.  Przylepiec  tworzący,  szczelny  kołnierz  wokół  stomii.  Przylepiec
dopasowujący się do każdego rozmiaru i kształtu stomii. Worek beżowy wyposażony w okno podglądu, które ułatwia
zakładanie worka oraz umożliwia kontrolę treści jelitowej. Worek wyposażony w specjalną plastikową zapinkę, która
pozwala  na  opróżnienie  worka.  Filtr  gazów  umiejscowiony  w  górnej  części  worka,  chroniony  przed  zalaniem
specjalną folią ochronną znajdującą się wewnątrz worka. 

4.  Profesjonalny  krem  do  długoterminowego  nawilżania,  bezpieczny  dla  każdego  rodzaju  skóry  suchej,
hipoalergiczny,  bezzapachowy,  niezatykający  porów skóry,  niezawierający  lateksu  ani  środków konserwujących,
zawierający wazelinę, parafinę i kopolimer PVP/ eikozen. Opakowanie: pojemnik 16 oz. (ok. 450 g)

Pytanie 144: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 1 pierścień uszczelniający, bezalkoholowy, dające bardziej szczelne dopasowanie sprzętu do ciała, zapobiegające
podrażnieniom skóry na skutek wycieku, zapewnia dłuższą trwałość przylepca.  Rozmiar o grubości:  2,0mm oraz
4,2mm,  skład:  mieszanina  węglowodorów  alifatycznych,  sól  sodowa  karboksymetylo  celuloza,  mieszanina
węglowodorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ. 

Pytanie 145: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 1 pierścień uszczelniający w paskach poprawiający przyleganie przylepca stomijnego do skóry, umożliwiający 
swobodne ruchy ciała, zabezpiecza przed nagłym odklejeniem przylepca i wyciekiem, zapewnia większe 
bezpieczeństwo, z hydrokoloidem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ. 

Pytanie 146: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 2 pasta stomijna, bez alkoholu pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, ryrównująca nierówności,
fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, skład: mieszanina 
węglowodorów alifatycznych, mieszanina węglowodanów, żelatyna, dwutlenek tytanu, dwyutlenek krzemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ. 

Pytanie 147: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 2 pasta stomijna, z alkoholem pochłaniająca wilgoć, pielęgnująca skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności,
fałdy i wgłębienia, zapewniająca lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ. 

Pytanie 148: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 3 puder wchłaniający wilgoć i poprawiający stan skóry, zmniejsza podrażnienia skóry, opakowanie zawiera 25g 
pudru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ. 

Pytanie 149: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 4 pierścień uszczelniający w paskach poprawiający przyleganie przylepca stomijnego do skóry, umożliwiający 
swobodne ruchy ciała, zabezpiecza przed nagłym odklejeniem przylepca i wyciekiem, zapewnia większe 
bezpieczeństwo. Bez silikonu i możliwości wielokrotnego użytku

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



Pytanie 150: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 4 opatrunek alginianowy ze srebrem dla umiarkowanie i silnie sączących ran zainfekowanych i narażonych na 
ryzyko zakażenia. Struktura opatrunku pozwala na przycinanie go w dowolny sposób. Dzięki temu możliwe jest 
dopasowanie go do ran o różnych wielkościach, kształtach i głębokościach. Zwiększa to również optymalną kontrolę 
infekcji. Forma taśmy, rozmiar 3x44cm. Opatrunek składa się z 85% alginianu wapnia, 15% karboksymetylocelulozy 
(CMC) i opatentowanego kompleksu srebra.

Odpowiedź: Nie dotyczy niniejszego postępowania.

Pytanie 151: Czy Zamawiający w zadaniu 65 dopuszcza:

Poz. 4 płytka ochronna zabezpieczająca podrażnioną skórę wokół stomii przed działaniem treści ze stomii, umożliwia 
przyklejenie sprzętu stomijnego na podrażnioną skórę. Nie zawiera silikonu, rozmiar 10cmx10cm, 15cmx15cm, 
20cmx20cm.

Odpowiedź: w grupie 65 poz. 4 opis wygląda następująco:  Oddychająca taśma z przylepną warstwą kontaktową
z silikonu, wodoodporna, z możliwością powtórnej aplikacji

Pytanie 152: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z 
towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z 
Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, 
faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury 
na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy 
do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

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

Pytanie 153:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane 
po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym, puder do 
stomii pakowany po 16 sztuk w opakowaniu handlowym, pasta stomijna paskowana po 12 stuk w opakowaniu 
handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn 
znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

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

Pytanie 154: Pytanie 1 – dotyczy Pakiet 37 pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę zgodny
z normami zharmonizowanymi z 93/42/EWG przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 155: Pytanie 2 – dotyczy Pakiet 49 pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści podkłady o gramaturze 30g/m2

przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie 156:  Pytanie 3 – dotyczy Pakiet 49 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści buty włókninowe o gramaturze
30g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie 157: Pytanie 4 – dotyczy Pakiet 49 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim przy
zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych zapisów  SIWZ. 

Pytanie 158:  Pytanie 5 – dotyczy Pakiet 49 pozycja 14  Czy Zamawiający dopuści koszulę z trokami w pasie i
rzepem przy szyi  przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

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



Pytanie 159: Pytanie 6 – dotyczy Pakiet 50 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład wzmocniony wzdłuż 12
nitkami przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,
zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 160:  Pytanie 7 – dotyczy Pakiet 50 pozycja 3, 4  Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję 3 i 4 i
utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający
nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 161:  Pytanie 8 – dotyczy Pakiet 68 pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć
pozycję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie 162:  Pytanie 9 – dotyczy Pakiet 69 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x47 cm
przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie  163:  Pytanie  10  –  dotyczy  Pakiet  69  pozycja  4  Czy Zamawiający  dopuści  komplet  chirurgiczny  o
gramaturze 35 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie 164 :Pytanie 11 – dotyczy Pakiet 69 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny
bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze 49g/m2  przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian?

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

Pytanie 165: Prosimy o wydzielenie z pakietu 8  6,7,8 co pozwoli zwiększyć konkurencyjność, 

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

Pytanie 166: Pakiet 8 poz. 6 

Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych z termoplastycznego PVC o standardowej długości z otworami na 
rurce zewnętrznej Z prowadnicą, Wyposażonej w komplet kaniul wymiennych i zastawkę foniacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 167: Pakiet 8 poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych z termoplastycznego PVC o standardowej długości bez otworów na 
rurce zewnętrznej Z prowadnicą, Wyposażonej w komplet kaniul wymiennych i zastawkę foniacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie 168: Czy Zamawiający zmodyfikuje Pakiet nr 32 i  utworzy z niego dwa podpakiety:

nr 32A dla pozycji nr 1, 2, 3 i 4   i   nr 32B dla pozycji 5 i 6 lub dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje 
Pakietu?

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

Pytanie  169:  Czy  w  Pakiecie  nr  32  poz.  1  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  samorozprężalnych  stentów
nitynolowych do protezowania zwężeń przełyku; pokrywanych silikonem lub e-PTFE (dostępna wersja z zastawką
antyrefluksyjną),   z  dwoma  całkowicie  pokrytymi  membranami  kołnierzami  antymigracyjnymi,  fabrycznie
zamontowanych na giętkim zestawie wprowadzającym, uwalnianego dystalnie o średnicy 18 Fr (6 mm) ; z markerami
umożliwiającymi endoskopową identyfikację położenia stentu; długość całkowita po rozprężeniu: 90, 110, 130, 150
mm, średnice stentów po rozprężeniu odpowiednio dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy
antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, uwalniany dystalnie, długość zestawu wprowadzającego 70 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie  170:  Czy  w  Pakiecie  nr  32  poz.  2  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  samorozprężalnych  stentów
nitynolowych do protezowania zwężeń przełyku do zmian łagodnych; pokrywanych silikonem lub e-PTFE (dostępna
wersja z zastawką antyrefluksyjną),  z dwoma całkowicie pokrytymi membranami kołnierzami antymigracyjnymi,
fabrycznie zamontowanych na giętkim zestawie wprowadzającym, uwalnianego dystalnie o średnicy 18 Fr (6 mm) ; z
markerami umożliwiającymi endoskopową identyfikację położenia stentu; długość całkowita po rozprężeniu: 90, 110,
130, 150 mm, średnice stentów po rozprężeniu odpowiednio dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla
kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, uwalniany dystalnie, długość zestawu wprowadzającego 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 171:  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 3 dopuści dopuści zaoferowanie stentu  samorozprężalnego 
nitinolowego do dwunastnicy o średnicach 
20 lub 22 mm, długościach 6, 8, 9, 10 i 12  cm,  zestaw wprowadzający 10 Fr, długość 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie 172:  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. 4 dopuści dopuści zaoferowanie stentu  samorozprężalnego 
nitinolowego do jelita grubego bez kołnierzy o średnicach 
18, 20, 22 i 24 mm, długościach 6, 8, 9, 10 i 12  cm,  zestaw wprowadzający 10 Fr, długość 180 cm, stosowana 
prowadnica 0,035”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych paramertów SIWZ. 

Pytanie  173:  Grupa  67  : Zamawiający  przedstawił  opis  przedmiotu  zamówienia,  który  jednakże  ogranicza
konkurencję asortymentową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, co nadawałoby konkretnemu producentowi
wyłączność na kształtowanie ceny oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Czy w celu uzyskania jak
najkorzystniejszych warunków zakupu, mając na uwadze potencjalne oszczędności funduszy publicznych i postępując
zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków
testowych  do  glukometrów,  charakteryzujących  się  opisanymi  poniżej  parametrami:  a)  Funkcja  Auto-coding
eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska
wraz  z  wyświetleniem  odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym  wypełnieniu  paska  na
wyświetlaczu glukometru;  c)  Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki  niezależnie  od
stężenia  tlenu rozpuszczonego we krwi  oraz minimalizujący zafałszowania  pomiaru;  d)  Kapilara  samozasysająca
krew -  wielkość  zasysanej  próbki  krwi  0,5  ul;  e)  Czas  pomiaru  od  chwili  wprowadzenia  próbki  5s;  f)  Dobrze
oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej,
znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z
licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;  g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów
kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim) zgodnie z wymogami producenta ; h) Możliwość wykorzystania
każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; i) paski pakowane zbiorczo w opakowaniach po 50 szt.
(2 fiolki x 25 szt.) z możliwością dotykania pasków na całej powierzchni bez wpływu na wynik pomiaru; j) zakres
wyników  liczbowych  pomiaru  10-900mg/dl,  przy  dokładności  wyników  zgodnej  z  wytycznymi  normy
ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; 

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

Pytanie  174:   Czy Zamawiający wymaga złożenia  oferty na paski  testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy
eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź: Tak. 



Pytanie  175:  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  zgodnie  z  instrukcjami  zaoferowanych  pasków  testowych  do
glukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał ±15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl oraz ±15% dla
stężenia glukozy >100mg/dl?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by błąd oznaczenia nie przekroczył 15 % dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl i

15 mg/ dl w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl. 

Pytanie  176:  Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania  pasków testowych  do  glukometrów przeznaczonych  do
wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej? Odpowiedź: Tak. 

Pytanie  177:  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  paski  testowe  do  glukometrów  były  wyrobem  medycznym
refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego? Odpowiedź: Nie 

Pytanie 178: Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi
wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne nawet po
przeprowadzeniu  prawidłowego  czyszczenia  i  dezynfekcji?  Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  ,  zapisy
SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  179:  Czy Zamawiający dopuści  ofertę  pasków testowych do  glukometrów,  wymagających sprawdzania
poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy
jest wyższy lub niższy od normalnego?  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez
zmian. 

Pytanie  180:   Czy Zamawiający dopuści  paski  testowe bez automatycznego blokowania możliwości  wykonania
pomiaru w chwili,  w której próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt  mała? Przy każdym pomiarze paski tego
rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione.
Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru na zbyt małej próbce krwi przez paski testowe do glukometrów
skutkuje  uzyskaniem  zafałszowanego  wyniku.  Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  zapisy  SIWZ
pozostają bez zmian. 

Pytanie 181: Czy Zamawiający w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki 
pomiarów, wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego że dokładność 
pomiarów wykonywanych przez zaoferowane paski jest zgodna z wymogami normy ISO15197:2013?                          
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 182: Grupa 61: Sformułowanie przedmiotu zamówienia jedynie jako „myjka w postaci rękawicy do mycia
pacjenta zawierająca środek myjący”,  pozwala na dostarczenie towarów daleko odbiegających od zadań jakie się
stawia tego rodzaju produktom. Komfort dla pacjenta jak i osoby myjącej jest zależny od gęstości materiału z jakiego
został on wykonany.

Czy Zamawiający oczekuje myjki o tym samym poziomie wymagań jaka do tej pory była mu dostarczana to
znaczy:   myjka  w  formie  rękawicy  o  wymiarach  24,5  cm  x  16,5  cm,  wykonana  z  syntetycznych  podkładów
watolinowych o gramaturze 100g/m2, pakowana a’ 20 sztuk, nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5.5, o
ergonomicznym kształcie, uwalniająca swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie  183:  Grupa 68, poz. 9:  Czy Zamawiający wymaga myjki  o gramaturze 100g/m2,  pakowaną a’20 sztuk?
Pozostałem  parametry  bez  zmian.  Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza  przy  spełnieniu  pozostałych
parametrów SIWZ.

Pytanie 184:  Grupa 71, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga golarek o wymiarach ostrza  1,0 cm x  4,3 cm x  0,01 cm,
wykonanego  ze  stali  nierdzewnej  pokrytego  platyna  oraz  teflonem,  każda  golarka  pakowana  indywidualnie  w
tekturową osłonkę, umożliwiające golenie na sucho i mokro, pakowane a’50 szt. ?   

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



Pytanie 185: Grupa 34 Poz.7 Prosimy o wydzielenie pozycji 7 do odrębnego pakietu, bądź umożliwienie składania 
ofert na poszczególne pozycje, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym 
samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 186: Grupa 75 Poz.1Prosimy o dopuszczenie krążków pod głowę dla dorosłych wykonanych z żelu 
silikonowego (żel nie wycieka po przecięciu), pokrytych poliuretanem, nie zawierających lateksu, chroniących 
pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstawania odleżyn, które pomagają pozycjonować ciało pacjenta 
w różnego typu zabiegach, równomiernie rozkładają ciężar, nie uczulają, nie podrażniają skóry, są łatwe w 
utrzymaniu higieny (możliwość stosowania standardowych środków do dezynfekcji).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 187:  grupa nr 60.  zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pozycji nr 3 w grupie nr 60 i utworzenie nowej

grupy dotyczącej tylko obuwia. Zwiększy to niewątpliwie konkurencyjność i atrakcyjność składanych ofert.

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

Pytanie 188: grupa nr 69 poz. 4 . zwracamy się z prośbą o wydzielenie  z pakietu 69 kompletu chirurgicznego (poz.

4) do osobnego pakietu , co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. 

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

Pytanie 189:  pakiet 6 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy  elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i
wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji 23 cm2  i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/lH20 z
portem do kapnografu,  sterylny,  Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji  względem bakterii  i  wirusów min.
99,999% wydajność nawilżania 33 mg/l przy VT 500 ml ,utrata wilgoci 6 mg H2O/litr przy Vt 500ml przestrzeń
martwa w zakresie 51 ml, powierzchnia filtracyjna 23cm2, WCW >1100cm2?

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

Pytanie 190:  pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny  o zakresie objętości oddechowej 200-
1500ml, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, przestrzeń martwa 66ml, opory przepływów
1,9H2O  przy  60l/min,  hydrofobowy,  waga  39g,  sterylny  bez  portu  kapno,  kwadratowy,  kolor  zielony,  złącza
22M/15F-22M?

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

Pytanie 191:  pakiet 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy  elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i
wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji 23 cm2  i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/lH20 z 
portem do kapnografu, sterylny, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 
99,999% wydajność nawilżania 33 mg/l przy VT 500 ml ,utrata wilgoci 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml
przestrzeń martwa w zakresie 51 ml, powierzchnia filtracyjna 23cm2, WCW >1100cm2?

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

Pytanie 192:  pakiet 6 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o 
skuteczności filtracji przeciw bakterii ->99,9999%, przeciw wirusowe 99,999%, powierzchnia filtracyjna 23cm2, 
przestrzeń martwa 36ml, opory przepływu 2,1 H2O przy 60l/ml, ze złączem kapno, kolor zielony, masa 19g, zakres 
objętości 150-1200ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 193:  pakiet 6 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o 
skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, skuteczności przeciw wirusowej 99,99%, powierzchnia filtracyjna 10cm2, 
poziom nawilżania 28mgh2O/l przy VT 50ml, przestrzeń martwa 10 ml, opory przepływu 1,5cm H2O przy 10l/min, 
objętość oddechowa 30-100ml, waga 9g, filtr ze złączem prostym z portem kapno, kolor zielony?

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

Pytanie 194:  pakiet 6 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o 
skuteczności filtracji przeciw bakterii ->99,9999%, przeciw wirusowe 99,999%, powierzchnia filtracyjna 23cm2, 
przestrzeń martwa 36ml, opory przepływu 2,1 H2O przy 60l/ml, ze złączem kapno, kolor zielony, masa 19g, zakres 
objętości VT 150-1200ml, sterylny

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

Pytanie 195:  pakiet 6 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z 
wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym , skuteczność nawilżania 28,5mg H2O przy 
Vt500ml, utrata wilgotności 11 mg H2Oprzy Vt500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,8 cm H20 przy 30
l/min, przeznaczony od masy ciała>15kg, 8,5 g,?

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

Pytanie 196: Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu nr 5 poz. 23 i utworzenie oddzielnego pakietu. 

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

Pytanie  197: Grupa  68  –  czy zamawiajacy wyodrębni  z  powyższego  pakietu  pieluchomajtki  dla  dorosłych,
tworząc dla powyższego asortymentu oddzielny pakiet zamówienia? 

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

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)  pkt.  XI.  1  SIWZ:  Termin składania ofert  -  w  dniu 20.07.2015 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII.  Termin
otwarcia ofert -w  dniu 20.07.2015 r. godz. 10.30 

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.


