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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

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  materiałów  medycznych  i  sprzętu
medycznego jednorazowego użytku.

1. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 
 Bebiko 1 RTF 90 ml – dostępne opakowanie handlowe to 24 szt. – 
 Bebilon nenatal premium 70 ml – dostępne opakowanie handlowe x 24 szt.
 Mleko Prenan 70 ml – dostępne opakowanie handlowe 32 szt
 Bebilon 1 90 ml – dostępne opakowanie handlowe to 24 szt
 Nan Opti Pro Plus 90 ml – dostępne opakowanie handlowe to 32 szt.
 Nan Opti Pro Plus 70 ml – dostępne opakowanie handlowe to 32 szt. 

prosimy o informację w jaki sposób należy przeliczyć wymagana ilość czy do dwóch miejsc po przecinku  czy
do pełnych opakowań w górę 
Odp. Proszę przeliczyć ilość do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Czy  Zamawiający  w  pak.  17  poz.  1  dopuści  jednorazowy,  zakrzywiony  stapler  okrężny  z  regulowaną
wysokością  zamknięcia  zszywek,  średnica  główki  staplera  21,  26,  29,  32  mm.  Stapler  posiadający  jedną
dźwignię, umożliwiającą obsługę jedną ręką. Wysokość zszywki otwartej: 4,5 mm dla staplera 21 mm;   4,8 mm
dla staplera 26 i 29  mm oraz 5,0 mm dla staplera 32 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 2 dopuści jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością
zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 29 mm, 32 mm. Stapler  do niskich resekcji odbytnicy. Wysokość
zszywki otwartej 4,8 mm dla staplera  29  mm  oraz  5,0 mm dla staplera 32 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem 60 i 80 mm, pozostałe
parametry wg SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 4 dopuści ładunek do staplera liniowego 60 i 80 mm z nożem (zamykający
na 1,5 lub 2,0 mm). Kompatybilny ze staplerem. Tytanowe zszywki, cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej linii
cięcia)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 5 dopuści stapler linowy 45 mm i 60 mm, automatyczny, posiadający jedną
dźwignie:  zamykająco-spustową.  Okienko  z  kolorami  pokazujące  fazę  na  każdym  etapie  użycia  staplera.
Początkowe rozwarcie szczęk staplera min. 18 mm. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm?
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Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 6 dopuści ładunek do staplera liniowego 45 i 60 mm (zamykający na 1,5 lub
2,0 mm). Kompatybilny ze staplerem. Tytanowe zszywki, dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pak. 17 poz. 6 dopuści jednorazowy stapler liniowy 40 mm do niskich resekcji odbytnicy
z  nożem.  Głowica  zakrzywiona  lub  prosta.  Stapler  posiadający  jedną  dźwignie:  zamykająco-spustową.
Zamykający na 2,0 mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Pakiet 15
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  niesterylnej,  jednorazowej  rękawicy  diagnostyczno-ochronnej,
bezpudrowej, lateksowej. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg
mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm,
grubość na dłoni min. 0,09 mm, grubość na mankiecie min. 0,05mm.  Odporne na uszkodzenia mechaniczne,
AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania.
Dyspenser  oraz  otwór  dozujący  zabezpieczone  dodatkową  folią  chroniącą  zawartość  przed  kontaminacją.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii  III.  Odporne na
penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1.
Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z
zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie 1 – dotyczy Części nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w którym na opakowaniu jednostkowym znajduje
się opis w języku angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych symboli (piktogramów) oraz rozpoznawalnych
kodów.
W asortymencie,  który  chcemy Państwu  zaoferować,  nazwa  handlowa  wyrobu  medycznego  jest  w  języku
angielskim,  czego  ani  producent  ani  Wykonawca  nie  są  w  stanie  zmienić,  ponieważ  wyroby te  posiadają
certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i  użytku wystawione zgodnie  z  angielską nazwą handlową.
Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy
pozwalające na identyfikację wyrobu oraz ważnych informacji,  takich jak:  data produkcji,  numer  serii,  data
ważności,  sterylność  itp.  Nasze  wkłady  z  takimi  właśnie  oznaczeniami  są  akceptowane  i  stosowane
z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Część nr 3 poz.1
Prosimy  o  dopuszczenie  zaoferowania  ligniny  pakowanej  w  opakowanie  papier-papier  (papier  szary
prążkowany).
Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Część nr 3 poz.4
Prosimy o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Część nr 14 poz.1
Prosimy o dopuszczenie opatrunku parafinowego 10x10cm op. 100szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Część nr 14 poz.2
Prosimy o dopuszczenie opatrunku parafinowego 15x20cm op. 150szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Część nr 16 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie op. a 50szt., z odpowiednim przeliczaniem ilości op.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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16. Część nr 16 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 10cmx20cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Część nr 16 poz.2-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie op. a 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości op.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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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