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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania
część II

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
do SP ZOZ w Słupcy.

1. Pakiet 23 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu o następującym
składzie:
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta  operacyjna 2-warstwowa pod pośladki  90 cm x 92 cm z  zakładką do aseptycznej  aplikacji  pod
pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej 
o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 30 g/m2. Zestaw posiada 2 etykiety
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie
zaznaczony kierunek otwierania.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2.  Czy  Zamawiający  w  pozycji  11  część  5  dopuści  do  postępowania  cewnik
dwuświatłowy  długoterminowy  poliuretanowy Evolution Flow do implantacji  metodą  wsteczną (retrograde)
z  opatentowaną  konstrukcją  końcówki,  która  umożliwia  proste  i  precyzyjne  umiejscowienie  końcówki
w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR I długości cewnika: 19/40, 23/44,
28/49, 33/54 do wyboru przez Zamawiającego?
Charakterystyka zestawu: 
- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
-  odporna  na  odkształcenia  prowadnica  „J”  z  wysoką  zawartością  tytanu  zapewniająca  wyjątkowo wysoką
elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje
gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
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- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z części 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
Jałowy  zestaw  podstawowy  serwety  niezawierające  celulozy  i  wiskozy,  wykonane  z  chłonnego  laminatu
polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm
H₂O.
Skład :
- 1 niebieska osłona na stolik Mayo o wym. 79x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 180x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny poliestrowej 9x50cm
- 2 ręczniki 30,5 x 34cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające
min.  nazwę  marki,  numer  referencyjny  produktu,  numer  serii  i  datę  ważności.  Na  opakowaniu  piktogram
potwierdzający,  że  zestaw  nie  zawiera  lateksu.  Opakowanie  zbiorcze  (karton)  zabezpieczone  dodatkowo
wewnętrznie  dyspenserem kartonowym.  Na  opakowaniu  zbiorczym kolorowy rodzaj  sterylizacji.  Zestawów
serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
Jałowy  zestaw  do  chirurgii  dłoni/  stopy  -  wykonany  z  chłonnego  laminatu  polietylenu  i  włókniny
polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2 wzmocnionego włókniną typu polipropylenową o gramaturze 80g/m2.
Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy – 165 cm
H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – 990%
Skład :
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75
x 80 cm i organizatorami przewodów
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające
min.  nazwę  marki,  numer  referencyjny  produktu,  numer  serii  i  datę  ważności.  Na  opakowaniu  piktogram
potwierdzający,  że  zestaw  nie  zawiera  lateksu.  Opakowanie  zbiorcze  (karton)  zabezpieczone  dodatkowo
wewnętrznie  dyspenserem kartonowym.  Na  opakowaniu  zbiorczym kolorowy rodzaj  sterylizacji.  Zestawów
serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. SIWZ:
Pytanie 1
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podawania  cen  jednostkowych  netto  za  1  szt.
wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostka miary
jest sztuka?
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Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
„dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych,
wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma,
bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Jeżeli  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi  zgodę na podawanie cen za opakowanie
handlowe?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podawanie cen jednostkowych netto za 1 szt.  z  dokładnością do
trzech miejsc po przecinku.

6. Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy
Pzp. 

7. Pytanie 3
Prosimy o zmieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odp. Dokumenty w wersji edytowalnej są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PROJEKT UMOWY:

8. Dotyczy § 2
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  do  paragrafu  sformułowania,  iż  „Zamawiający  będzie  składał
zamówienia  według  bieżących  potrzeb,  przy  czym  wartość  zamówienia  jednostkowego  nie  powinna  być
mniejsza niż 150 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty
opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty  wydrukowania  listów  przewozowych  i  faktury,  koszty
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1 i ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości umowy pozostałej do realizacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 0,1% ceny niedostarczonych
środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki?

Wprawdzie  nie  istnieją  przepisy  regulujące  wysokości  kar  umownych,  jednak  przy  ustaleniu  wysokości  kar
Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od
Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary
umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się
Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może
przekroczyć  wartość  zapłaty  należną  Wykonawcy  za  dostarczony  towar.  Nadto  liczenie  kary  umownej  w
wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą
Zamawiający  narzuca,  może  zostać  uznana  za  świadczenie  nienależne,  dające  w  skali  roku  odpowiednio,
183,5% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego,
który  stanowi,  iż  w przypadku,  gdy  zobowiązanie  zostało  wykonane  w znacznej  części  dłużnik  może  żądać
zmniejszenia kary umownej,  to  samo dotyczy  przypadku,  gdy kara jest  rażąco wygórowana.  Dlatego też  w
przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane,
Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie
ochrony swoich interesów.   
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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11.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Dotyczy pakietu 15
pozycja 2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i pojemności
całkowitej 140 ml?
Odp. Tak. 
  
pozycja 10
Czy Zamawiający potwierdza wielkość rocznego zapotrzebowania na zatyczki w ilości 3000 szt.?
Odp. Tak.

pozycja 13
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem wymazówek „z PS”? Czy Zamawiający
wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  wymazówek  z  trzonkiem z  PS  w probówce  transportowej  wykonanej  z  PP,
spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pytanie 1 Pakiet 40 Pozycja 1
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowego użytku – do Nihon Kohden –
jednorazowy dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>40kg), klejowy / bezklejowy ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie 2 Pakiet 40 Pozycja 1
W  celu  dobrania  odpowiedniego  asortymentu,  prosimy  Zamawiającego  o  podanie  technologii  (  Massimo,
Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odp. Massimo, Nellcor.

14. Pytanie 3 Pakiet 44 Pozycja 1
W  celu  dobrania  odpowiedniego  asortymentu,  prosimy  Zamawiającego  o  podanie  technologii  (  Massimo,
Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odp. Massimo, Nellcor.

15. Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy
do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy
Pzp.

16. Pakiet nr 1 poz. 12-15
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopuszczenie  strzykawek  2czesciowej  z  niebieskim  tłokiem  z  małym
przewężeniem  w  części  środkowej.  Przedłużona  skala  o  20%  z  nazwa  producenta  na  korpusie  bez
kolorystycznego kodowania opakowań handlowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet nr 1 poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowym strzykawek pakowanych po 80 sztuk?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pakiet nr 1 poz. 27
Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z dwoma reduktorami luer ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet nr 1 poz. 1-15,27-30,35-40
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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20. Pakiet nr 1 poz. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z logo umożliwiającym identyfikacje wyrobu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 1 poz. 29
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  odpuszczenie  wymogu  potwierdzania  przez  producenta  strzykawek
bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Pakiet nr 1 poz. 35
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w kolorze bursztynowym?
Odp. Tak.

23. Pakiet nr 1 poz. 36
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Pakiet nr 1 poz. 35,37,40
Czy wykonawca dobrze rozumie ze zamawiający pisząc kolor zaciemniony ma na myśli kolor np. bursztynowy?
Odp. Tak.

25. Pakiet nr 1 poz. 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi z komora kroplowa wykonana
z medycznego PVC?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Pakiet nr 2 poz. 1-8, 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Pakiet nr 2 poz. 1-7
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgode  na  odpuszczenie  wymogu  potwierdzania  badaniami  biokompatybilności
biologicznej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Pakiet nr 2 poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenia kaniul wykonanych z FEP z zastawka antyzwrotna?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Pakiet nr 2 poz. 3 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul w jednym rozmiarze?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Pakiet nr 2 poz. 8,13
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych
po 100sztuk?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet nr 2 poz. 9
Czy zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia zastawki od tego samego producenta?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

32. Pakiet nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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33. Pakiet nr 3 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet 28
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 resuscytatora o pojemności worka 1500 ml 
oraz o pojemności rezerwuaru 2500 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 2 resuscytatora o pojemności worka 550 ml 
oraz o pojemności rezerwuaru 2500 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 resuscytatora o pojemności worka 280 ml 
oraz o pojemności rezerwuaru 600 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

36. Dot. Pakietu  7 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane
na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
Odp. Zamawiający wymaga. 

37. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował pieluchomajtki - dwa różne produkty odpowiadające
rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Jeżeli tak,
jakie ilości na rok z poszczególnych rozmiarów będą zamówione? Prosimy o rozdzielenie tych dwóch pozycji
w  formularzu  cenowym  ze  wskazaniem  ilości  poszczególnych  rozmiarów,  co  pozwoli  na  złożenie
korzystniejszej cenowo oferty.
Odp. Zamawiający wymaga L – 19000, XL – 1000.

38. Dot. Pakietu 7 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały świadectwo PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż
wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? 
Odp. Zamawiający wymaga. 

39. Dot. Pakietu 7 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w
postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? 
Odp. Zamawiający wymaga.  

40. Dot. pakietu 23 poz. 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach 55x45 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

41. Dot. pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów z tkaniny SMS o gramaturze 35 g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

42. Dot. Pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o długościach 125 cm - L i 140 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6



43. Dot. Pakietu 23 poz. 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:
a) 10 x kompres włókninowy 10x10 o gramaturze 40g/m2

b) 1 x kompres włókninowy 10x20 o gramaturze 40g/m2

c) 1 x podkład nieprzemakalny 90x60 cm o chłonności 2 000g
d) 2 x serweta włókninowa o wymiarach 80 cm x 60 cm 
e)  1  x  serweta  pod  pośladki  w  kształcie  kieszeni  na  płyny o  wymiarach  90  cm x  113  cm,  wykonana  z
nieprzemakalnego laminatu  dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, wyposażona w  szeroką zakładkę, która
umożliwia aseptyczną aplikację  serwety pod pośladki pacjentki
f)  1  x  serweta  o  wymiarach  190 cm x  150 cm na  stół  instrumentariuszki,  wykonana  z  nieprzemakalnego
chłonnego laminatu o gramaturze warstw: włóknina  35 g/m2, folia 47 g/m2 ( stanowiąca wewnętrzne  owinięcie 
zestawu)?
Materiał obłożenia spełniający wymagania normy  PN EN 13795  Na opakowaniu etykiety samoprzylepne dla
potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę  producenta.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

44. Dot. Pakietu 23 poz. 6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

a)     1  x  serweta  320  x  230  cm  z  laminatu  o  gramaturze  62g/m2,  ze  wzmocnieniem  wokół  pola
operacyjnego 120 x 80 cm (gram. łączna 125 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro min 200
kPa) z elastycznym otworem o średnicy 6 cm

b)     1 x osłona na kończynę 75 x 37 cm
c)      2 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 50 cm
d)     2 x kompres włókninowy 10 x 20 cm, gram. 40 g/m2

e)      1 x serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm
f)        1 x serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla
potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Dot. Pakietu 43 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem dł. 13 cm? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

46. Dot. Pakietu 43 poz. 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z laminatu w rozmiarze 50 cm x 50 cm,
zestaw w opakowaniu miękki blister? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet 1, pozycja 1-8
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

48. Pakiet 1, pozycja 16-26
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

49. Pakiet 1, pozycja 30-34
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet 1, pozycja 39-40
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

51. Pakiet 1, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarze CH 24 x 400mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

52. Pakiet 1, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

53. Pakiet 1, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści kompres absorbujący włókninowy w rozmiarze 20x25?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

54. Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający ma na myśli stazy zawierające 25 szt. na rolce?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

55. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

56. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze XL?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
 
57. Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona długości 800mm dla rozmiarów CH10-CH18?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

58. Pakiet 6, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – CH22?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

59. Pakiet 6, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarach CH5 – CH10?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

60. Pakiet 6, pozycja 18-19
Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

61. Pakiet 6, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną równoważną dla typu Karasiński, niealergizującą, bez lateksu,
bez zawartości ftalanów, wykonaną z miękkiego i delikatnego winylu?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

62. Pakiet 6, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści  zestaw  do  terapii  tlenowej  z  nebulizatorem pojemności  8ml  i  drenem długości
210cm±5%?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

63. Pakiet 6, pozycje 28-29
Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylne?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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64. Pakiet 6, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonną wykonaną z 100% celulozy, gramatura 56g/m2, chłonność
530%, sterylizowana radiacyjnie?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

65. Pakiet 6, pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści sterylną, jednorazową osłonkę na uchwyt do lamp operacyjnych o parametrach:
Wysokość samego uchwytu: 8 cm
Wysokość całkowita: 8,5 cm
Średnica otworu: 3 cm
Średnica kołnierza: 13 cm
Pakowane pojedynczo, opakowanie 60 szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

66. Pakiet 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 40g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

67. Pakiet 12, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

68. Pakiet 12, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny o dł. 50cm i szer. 33cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

69. Pakiet 12, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

70. Pakiet 12, pozycja 16
Jednostką miary jest opakowanie czy pojedynczy podkład?
Odp. Opakowanie. 

71. Pakiet 12, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

72. Pakiet 12, poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodków o składzie:
kocyk 160 x75,
podkład chłonny 60x60 cm 
serweta 80 x 60 cm, 
czapeczka
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet 16, pozycje 1 
Czy Zamawiający dopuści kateter do embolektomii o długości jedynie 80 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

74. Pakiet 18, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Philips w rolce 50mm x 30m?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

75. Pakiet 18, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 15 w rolce 106mm x 25m?
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

76. Pakiet 18, pozycja 10
Czy Zamawiający ma na myśli żel w saszetkach 20g?
Ponadto prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 30 saszetek a’20g?
Odp. Saszetki 20 g w ilości 300 szt.

77. Pakiet 22, pozycje 1 - 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

78. Pakiet 23, pozycja 3
Czy  Zamawiający  dopuści  sterylną  osłonę  chirurgiczną  w  rozmiarze  35  x  120  cm  z  jedną  taśmą  lepną
w zestawie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny SMS?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w opakowaniu z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

81. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości dla rozmiaru M: 124 cm, L: 128 cm, XL: 138 cm,
XXL: 157 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet 23, poz. 5
Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu - skład zestawu:
a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny kompresowej o gramaturze 30 g/m2
b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 30 cm (zamiast 30 x 40 cm) 
c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o 
gramaturze 60g/m2 (zamiast 57,5 g/m2)
d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 80 x 75 cm (zamiast 90
cm x 100 cm), wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym, o gramaturze 40g/m2 (zamiast 60 
g /m2)
e) 1 x serweta porodowa 114 x 150 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, 
wzmocniona, zintegrowana z torba do zbiórki płynów o wymiarach 78 x 80 cm wyposażoną w sztywnik
f) 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 (zamiast 57,5 g/m2 ) ( stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu) 
Całość owinięta w serwetę z polipropylenu (zamiast w papier krepowy) o min. wymiarach 70x 70 cm 
Ułożenie poszczególnych komponentów, po otwarciu zestawu, powinno być zgodne z powyższą listą: gdzie „a” 
jest pierwszą warstwą od góry, a „f” ostatnią i jednocześnie stanowi osłonę stolika instrumentarium. Dopuszcza 
się tolerancję rozmiarów +/- 3 cm. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na 
opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Serwety
powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

83. Pakiet 23, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kolana o składzie:
Obłożenie operacyjne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 
g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2,. Łączna gramatura w strefie 
krytycznej 140 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. 
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Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację 
płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim 

poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety 
samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Skład zestawu:
·         1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
·         4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
·         1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
·         1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm.
·         1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 
·         1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, 
wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
·         3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
Odp. Zgodnie z SIWZ.

84. Pakiet 43, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:
-serweta do owinięcia zestawu 45 x 75 cm (zamiast 50 cm x 60 cm)
- serweta w rozm. 50cm x 75cm, z centralnym otworem 6cm x 8cm, bez rozcięcia
-rękawice nitrylowe w rozmiarze M – 1 para
-tupfery kule 17N 15x 15 4szt 
- kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,1g )- 5szt 
-pęseta plastikowa 13cm – 1 szt
-pean plastikowy 13,5-14,5cm -1szt
- nerka plastikowa o poj. 300 ml – 1 szt
- ampułka z wodą jałową 10ml, dołączona do zestawu na zewnątrz opakowania – 1 szt
Opakowanie typu folia-papier. Zestaw w opakowaniu folia-papier z etykietą z wklejkami typu TAG do wklejenia
do dokumentacji medycznej, do opakowania doklejona ampułka z wodą 10ml
Odp. Zgodnie z SIWZ.

85. Pakiet 43, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z 
centralnym otworem o  śr. 7cm

1 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa
1 szt. Pojemnik 120ml
6 szt. Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt. Pęseta plastikowa dł. 13cm
2 szt. Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M  

Opakowanie: folia-papier
Odp. Zgodnie z SIWZ.

86. Pakiet 43, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

1 szt. Pojemnik 3-komorowy
8 szt. Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
1 szt. Nożyczki metalowe IRIS, proste 11,5cm
1 szt. Pęseta anatomiczna metalowa dł. 14,5cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

87. Pakiet 43, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:
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1 szt. Nerka z tworzywa
3 szt. Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm z nitką RTG
1 szt. Pęseta plastikowa dł. 13cm
1 szt. Pęseta metalowa ADSON dł. 12cm
1 szt. Ostrze do ściągania szwów długie 11cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

88. Pakiet 43, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

6 szt. Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt. Pęseta plastikowa dł. 13cm
1 szt. Ostrze do ściągania szwów długie 11cm
2 szt. Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M  

Odp. Zgodnie z SIWZ.

89. Pakiet 43, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

3 szt. Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt. Pęseta ADSON metalowa dł. 12cm
1 szt. Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm
1 szt. Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

90. Pakiet 43, poz. 4
Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie:
-serweta 70 x50 
-serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 60g/m2 o wymiarze 50cm x 75cm 
z otworem o średnicy 7cm
- strzykawka 2ml 
-strzykawka 5ml
-igła 1,2 x 40
-igła 0,5 x 25
- kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm – 10 szt
-opatrunek w wkładem chłonnym 7,2 x 5
-pęseta plastikowa
- opakowanie folia-papier
Odp. Zgodnie z SIWZ.

91.Pakiet 43, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego:
- serweta 70 x 50 cm
-serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 60g/m2 o wymiarze 50cm x 75 cm 
z  centralnym nieprzylepnym otworem 6 x 8  cm 
-kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,1g ) - 10szt 
- tupfery kule 17N 20 x 20 -10szt
-peseta plastikowa 13cm- 1szt
-strzykawka 10ml
-strzykawka 20ml
-igła 1,2 x 40
-igła 0,8 x 40
-ostrze nr 11
-imadło metalowe 15cm 
- opakowanie folia-papier
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

92. Pakiet 45, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonke za opakowanie a’144 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę”
ilości do 13 opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

93. Pakiet 52, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, 
odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H2O.

·         1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
·         1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
·         1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
·         2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
·         1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
·         4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
·         1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu 
TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

94. Pakiet 52, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do chirurgii dłoni/stopy o składzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność wzmocnienia 

min. 680%. 
·         1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy
3,5 cm
·         1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
·         1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu 
TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

95. Pytanie 1, dotyczy pakietu 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści  czepek o wymaganiach  jak w SWIZ pakowany w kartonik  w formie  podajnika
po 60szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

96. Pytanie 2, dotyczy pakietu 11 pozycja 7
Czy Zamawiający półmaskę filtrującą chirurgiczną mocowaną na gumki, o kształcie kaczego dziobu, spełniająca
wymagania normy 149:2001 FFP2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

97. Dotyczy: sposób obliczania ceny – pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do trzech lub czterech
miejsc po przecinku?
Określenie w formularzu cenowym cen jednostkowych (w szczególności c.j. brutto) z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku za sztukę np. szkiełek, probówek, ez, probówek. itp. drobnego sprzętu laboratoryjnego jest
niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco
wysokiej cenie.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech
miejsc  po  przecinku,  prosimy  o  dopuszczenie  podawania  cen  za  opakowanie  handlowe  i  odpowiednią
modyfikację formularza cenowego.
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podawanie cen jednostkowych netto za 1 szt.  z  dokładnością do
trzech miejsc po przecinku.

98. Dotyczy pakietu nr 29 – pojemniki histopatologiczne
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemniki na wycinki histopatologiczne z PP

z wciskaną pokrywą zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz o pojemności 3000 ml ?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemniki na wycinki histopatologiczne z PP

z wciskaną pokrywą zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz o pojemności 2300 ml ?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach 1 – 6 pojemniki wycinki histopatologiczne z

PP ? Polipropylen  (PP)  jest  bardziej  odporny niż  polistyren  (PS)  na  odczynniki  w tym formalinę.
Polipropylen jest  przeźroczysty (mleczny)  co pozwala na wgląd w utrwalony w pojemniku materiał
biologiczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

99. Poz. 7. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 10ml pakowane po 60 szt.
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

100. Poz.8. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 30ml pakowane po 35 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

101. Poz.9. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 120ml pakowane po 12 szt.
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

102.  Poz.10 .  Czy zamawiający dopuści  pojemnik zamykany na wcisk wypełniony 10% formaliną w ilości
500ml pakowane po 6 szt.  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta
parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

103. Poz11. Czy zamawiający dopuści pojemnik zamykany na wcisk wypełniony 10% formaliną w ilości 600ml
pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów
bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

104. Dotyczy pakietu nr 15 – sprzęt laboratoryjny:
Poz. 13:  Czy Zamawiający dopuści sterylną, drewnianą wymazówkę w probówce?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.  18 Czy Zamawiający dopuści  kuwetę  mikro do spektrofotometrów o pojemności  0,5-2 ml.?  Pozostałe
parametry bez zmian,
Odp. Zgodnie z SIWZ.

105. Pytanie dotyczy zapisów SIWZ
W  związku  z  pojawieniem  się  wątpliwości  dotyczących  zakresu  pełnomocnictwa  w  ww  postępowaniu,
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie
pełnomocnictwa  w  oryginale,  podpisanego  przez  osobę  umocowaną  do  zaciągania  zobowiązań  i  składania
oświadczeń  woli  -potwierdzone  stosownym  dokumentem,  w  którym  wskazana  osoba  umocowana  jest  do
przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań
wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania
dokumentów za zgodność z oryginałem
Naturalnie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zostanie  podpisana  przez  osobę  umocowaną  do
zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Odp. Tak.
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106. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają co następujące:
1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
- 0,5% ceny brutto  niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki,
licząc od upływu wymaganego terminu dostawy, dostawy interwencyjnej, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto niedostarczonych w terminie środków.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

107. Dotyczy pakiet 32 poz. 23
Czy  zamawiający  dopuści  odpowiednik  Freka  Tube  -  Zgłębnik  poliuretanowy  w  wersji  żołądkowo-
dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką, zakończony oliwką z dwoma otworami bocznymi, wolny od
lateksu i DEHP, rozmiar CH 10/120cm zamiast CH 10/130?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

108. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 5-6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego
w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego
zabezpieczającego przed kontaminacją? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

109. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 7: Prosimy o zweryfikowanie czy Zamawiający podał poprawną ilość
testów pakietowych Bowie Dick tj.5 sztuk? Jest to ilość znaczenie mniejsza niż w postępowaniach z poprzednich
lat. 
Odp. Tak.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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