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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/18/2020

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. Część 20 
Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy z przeliczeniem na op. a’200 szt. Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2.  Hurtownie  zgłosiły  się  do  nas  po  warunki  do  postępowania  382/18/2020,  termin  otwarcia  10.09.2020,
w  zakresie  Części  5.  Przez  ostatnie  lata  dostarczane  były  do  Państwa  butelki  do  karmienia  noworodków
i niemowląt z polipropylenu o pojemności 230 i 140 ml, ale do sterylizacji (takie tez jest przeliczenie ilości
w opakowaniu zamieszczone w załączniku cenowym), dlatego zwracamy się z zapytaniem czy z całą pewnością
chodzi o butelki sterylne ??
Odp. Tak, chodzi o butelki sterylne.

3. Czy Zamawiający w Części 5, w pozycjach 2 i 4, oczekuje butelek wielokrotnego użycia, do sterylizacji, do
karmienia  niemowląt  z  PP,  o  pojemności  230  i  140  ml,  kompatybilnych  ze  smoczkami  wymienionymi
w pozycjach 1 i 2 ?
Odp. Zamawiający oczekuje butelek sterylnych.

4. Czy Zamawiający w Części 5, w pozycjach 2 i 4, oczekuje butelek sterylnych do karmienia niemowląt z PP,
o pojemności 230 i  140 ml, kompatybilnych ze smoczkami wymienionymi w pozycjach 1 i 2, pakowanych
pojedynczo lub zbiorczo w małe sterylne opakowania z wielokrotnym otwarciem na taśmę po 26 i 15 sztuk
w opakowaniu ?
Odp. Zamawiający oczekuje butelek pakowanych pojedynczo.

5. Pakiet nr 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1? Rozbicie pakietu na pozycje zwiększy
konkurencyjność składanych ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6.  Czy  Zamawiający  dopuści  wszczepialny  port  naczyniowy  z  tytanową  komorą  i  obudową  wykonaną
z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze
31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany poliuretanowy
cewnik w rozmiarze 1,70mm x 2,65mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne
umożliwiające  łatwą  identyfikację  maksymalnego  przepływu  oraz  położenia  portu.  Port  z  zestawem  do
wprowadzania.  W  skład  zestawu  wchodzi  port,  odłączalny  cewnik  silikonowy,  rozrywalny  zestaw
wprowadzający 8Fr,  2 łączniki,  urządzenie  do podnoszenia  żył,  prosta igła typu Huber  22G,  urządzenie do
płukania,  echogeniczna  igła  wprowadzająca  18Gx70  mm,  prowadnik  "J"(0,35"x  60  cm)  w  podajniku
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umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI.
Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną
ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka
Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. CZĘŚĆ NR 1
Poz. nr 1-6-  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Części nr 1 i utworzenie
z  nich  odrębnej  części  zamówienia.  Proponowane  przez  nas  rozwiązanie  zwiększy  konkurencyjność
postępowania,  a  Państwu  umożliwi  wybór  rzeczywiście  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  dostaw
opatrunków jałowych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. CZĘŚĆ NR 4
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych po 2 sztuki
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz.  nr  1-3  –  czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  opasek  gipsowych  pakowanych  w  zgrzewane
opakowania  foliowe,  których  gaza  nośna  jest  obustronnie  pokryta  gipsem  medycznym  i  nawinięta  na
tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie  i nakładanie opaski?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz.  nr  4-5  –  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  podkładów  pod  opatrunek  gipsowy
pakowanych po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. CZĘŚĆ NR 13
Poz. nr 1-2 –  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych
i 17-nitkowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty opatrunkowej w składzie 70% bawełny,
30% wiskozy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. nr 7-9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej posiadającej w swoim
składzie bawełnę, poliamid i elastan, w następujących rozmiarach: 

Poz. 7 – Nr 4 na nogę o szerokości w stanie nierozciągniętym 5 cm, 
Poz. 8 – Nr 5 na głowę o szerokości w stanie nierozciągniętym 6,5 cm,
Poz. 9 -  Nr 6 na tułów, biodro o szerokości w stanie nierozciągniętym 8,5 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Poz.  nr 10 –  czy ze względu na dużą szerokość opaski  elastycznej,  Zamawiający oczekuje zaoferowania
produktu pakowanego łącznie z dwoma zapinkami?
Odp. Tak.

10. PYTANIE 1 DOTYCZY CZĘŚCI NR 29 POZ.NR 5
Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny, jednorazowy, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, długość kabla
320-330  cm,  z  wymiennym  nożykiem,  do  wtyku  2,35±0,03mm  z  blokadą  heksagonalną  zapobiegającą
obracaniu się nożyka, sterylny, pakowany pojedynczo ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Część nr 17, poz.1
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zakrzywionych staplerów okrężnych o rozmiarach 21, 25, 29  i
33mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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12. Część nr 17, poz.2
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie prostych staplerów okrężnych o rozmiarach 
29  i 33mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Część nr 17, poz.5
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie staplera liniowego 30 i 60mm przy zachowaniu pozostałych
parametrów bez zmian?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Część 1, poz. 3-6
Czy zamawiający wydzieli poz.3-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizu-
jący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Część 1, poz. 10
Czy zamawiający  dopuści opatrunek do kaniul o wymiarze 6 cm x 8 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Część 1, poz. 10
Czy zamawiający dopuści  włókninowy plaster  do  mocowania  kaniul,  który posiada  specjalne  wycięcie  do
odpowiedniego  umiejscowienia  wokół  kaniuli,  natomiast  duża  powierzchnia  opatrunku  zapewnia  ochronę
i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku
o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej
podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Część 1, poz. 10
Czy zamawiający wydzieli poz.10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizują-
cy się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Część12, poz.1-2
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizu-
jący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Część 12, poz. 1-2
Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązują-
cym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Część 12, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści opakowanie indywidualne oraz wycenę za 1 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

21.Część 13, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nitkowe 8 warstwowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Część 13, poz. 7-9
Czy  zamawiający  wymaga  siatek  o  rozmiarach  odpowiadającym  poszczególnym  częściom ciała,  rozmiary
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
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Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Część 13, poz. 7-9
Czy zamawiający oczekuje siatkę 25 mb w stanie rozciągniętym?
Odp. Tak.

24. Część 13, poz. 10-11
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i
poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Pakiet nr 29
Punkt  1,3.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  wydzielenie  z  części  nr  29  punktów  1,3,  które  nie  są  akcesoriami
elektrochirurgicznymi, tak jak pozostałe akcesoria w zadaniu, co umożliwi złożenie ofert dostawcom akcesoriów
elektrochirurgicznych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

26. Punkt nr 4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody jednorazowe owalne, uniwersalne dla
dorosłych  i  dzieci,  o  powierzchni  przewodzenia  110cm2,  długości  122mm,  szerokości  176mm  pokryte
hydrożelem, dzielone, grubość 1mm, dodatkowo wyposażone w specjalny pas, który równomierne i bezpiecznie
rozprowadza prąd na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas
zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej, pakowane po 5 szt, opakowanie handlowe
50szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Punkt nr 5.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny, jednorazowego użytku, wtyk
1 pin 5 mm, długość kabla 300cm, standardowy wtyk 2,4mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu
się nożyka, sterylny,pakowany pojedynczo?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie 1
Pakiet 10 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w specjalnym dozowniku Applipak o gramaturze
8 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Tak.

29. Pytanie 2
Pakiet 14 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm?
Odp. Tak.

30. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z części nr 34 w ramach zwiększenia konkurencyjności oferty? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. Dot. Część 1 poz. 10
Czy w toku badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do kart danych
technicznych potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?
Odp. Tak.
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32. Dot. Część 1 poz. 10
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie miał na myśli g /m2/24h/37ºC?
Odp. Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis 37ºC.

33. Dot. Część 3 poz. 1
Czy w toku badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do kart danych
technicznych  potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?
Odp. Tak.

34. Dot. Część 3, poz. 3-4: 
Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12 szt. w opakowaniu? Cena będzie podana za 1szt. zgodnie
z formularzem cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35.   Dot.   Część   3 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów z opatrunkiem z klejem kauczukowym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

36. Dot. Część 4, poz. 1-3:
Czy  Zamawiający  dopuści  opaski  gipsowe  zgodne  z  parametrami  SIWZ  w  opakowaniach  a’2szt?  Cena
natomiast będzie podana za 1szt. zgodnie z formularzem cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Dot. Część 4, poz. 1-3:
Czy Zamawiający  wymaga  opasek  gipsowych  na  perforowanych  nośnikach?  Brak  perforacji  uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie wody po opasce co wpływa na jej właściwości.  Na potwierdzenie karta danych
technicznych na wezwanie.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

38. Dot. Część 4, poz. 4-5:
Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe zgodne z parametrami SIWZ w opakowaniach a’12szt? Cena
natomiast będzie podana za 1szt. zgodnie z formularzem cenowym.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

39. Dot. Część 12
Czy Zamawiający wymaga serwet jałowych w każdej pozycji?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. Dot. Część 13, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

41.   Dot. Część 13, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści watę w opakowania 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Dot. Część 13, poz. 7-9:
Czy Zamawiający wymaga siatek opatrunkowych o składzie: przędza poliuretanowa 15% przędza poliamidowa
85%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

43.  Część 21, pozycja 1-  Czy zamawiający dopuści ustniki  spirometryczne z filtrem z przestrzenią martwą
45ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

44. Część 21, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści ustniki spirometryczne z filtrem z rezystencją 8l/s = 0,57, 14
l/s=0,75
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Część 21, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści ustniki spirometryczne z filtrem o średnicy zew i wew. o
rozmiarze różniącym się +/- 10%?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

46. Część 21, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści filtr jednokolorowy?
Odp. Tak.

47. Część 21, pozycja 1- Czy  zamawiający dopuści klips na nos pakowany oddzielnie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

48. Część 28, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści wziernik w rozmiarze 4.0?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

49. Część 28, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści wziernik w rozmiarze 2.5?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

50. Część 28, pozycja 1-2- Czy zamawiający dopuści opakowanie a’ 250 sztuk?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet nr 1, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o paroprzepuszczalności 3000g/m2/24h?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

52. Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompres bez nitki rtg?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

53. Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności 10g/g?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

55. Pakiet nr 3, pozycja 3, 4
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12 szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet nr 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład pod opatrunek gipsowy w opakowaniu a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej
ilości, z zaokrągleniem w górę i podaniem ceny za opakowanie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet nr 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład pod opatrunek gipsowy w opakowaniu a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej
ilości, z zaokrągleniem w górę i podaniem ceny za opakowanie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

59. Pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

6 



Odp. Zgodnie z SIWZ.

60. Pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

61. Pakiet nr 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet nr 12, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cmx45cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

63. Pakiet nr 13, pozycja 7-9
Czy Zamawiający ma na myśli siatkę opatrunkową o długości 25m w stanie rozciągniętym?
Odp. Tak. 

64. Pakiet nr 13, pozycja 7-9
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

65. Pakiet nr 13, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

66. Pakiet nr 13, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

67. Pakiet nr 13, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

68. Pakiet nr 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?
Odp. Tak.

69. Zadanie nr 22, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu w
zakresie 5 – 250ml/h, wykonane z PCV bez zawartości DEHP, bez zastawki antyrefluksowej, dren o długości
145cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

70. Pytanie 1
Dotyczy zapisów umowy 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji  kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach
(należności wymaganych) przekraczającej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

71. Pytanie 2
Zwracamy się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy wobec  Zamawiającego  nie  została  wszczęta
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę
prawa handlowego. 
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72. Pakiet 18, pozycja 1, 2
Prosimy o dopuszczenie wkładów, o następujących cechach:
-  wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (  pacjent,  próżnia  ),  o różnej  średnicy,  co zapobiega mylnemu
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych):
gładki  i  rozszerzający się,  przez co dostosowany jest  do drenów o różnej  średnicy.  Wyposażone są  w filtr
hydrofobowo-antybakteryjny,  zabezpieczający źródło  ssania  przed  zalaniem jak  i  personel  przed  kontaktem
z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta.
Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, częściowo sprasowane,
wykonane  z  polietylenu,  w  pokrywie  szeroki  port  dostępowy  o  średnicy  25mm. Wkłady  oraz  pojemniki
o pojemności 1000ml , 2000ml. 
-  wkłady  oraz  kanistry(kompatybilne  z  oferowanymi  wkładami),  wyprodukowane  w  opatentowanej,
antybakteryjnej  technologii  (co  jest  potwierdzone  badaniami  laboratoryjnymi  wg.  ISO  22196),  zapewniają
ochronę bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich
jak MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas czy Campylobacter. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie
oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku w przypadku
wybrania naszej oferty.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Dotyczy SIWZ
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  z  ofertą  oświadczenia  dot.  braku  przynależności  do  grupy
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

74. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1,2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na każdym wkładzie nadrukowana
była data ważności i dopuszczenie wkładów workowych z datą produkcji na każdym wkładzie.
Wkłady workowe będące przedmiotem postępowania są wyrobem medycznym zakwalifikowanym  do klasy I
niesterylnej i nie są one indywidualnie pakowane w opakowanie typu folia papier i w odniesieniu do tego typu
wyrobów przepisy  ustawy  o  wyrobach  medycznych  oraz  właściwych  unijnych  dyrektyw  nie  nakładają  na
wytwórców obowiązku drukowania daty ważności na każdym pojedynczym egzemplarzu. 
Wobec powyższego ważność produktu podana jest na każdym najmniejszym opakowaniu zbiorczym.
Na  każdym  pojedynczym  egzemplarzu  jest  zaznaczona  data  produkcji  wyrobu  co  gwarantuje  pełną  jego
identyfikację oraz stwierdzenie jego okresu przydatności do użycia.
Odp.  Zamawiający  dopuszcza  wkłady  z  datą  produkcji  na  każdym  wkładzie  pod  warunkiem,
że wykonawca dostarczy dokument potwierdzający okres przydatności do użycia.

75. Dotyczy Pakietu nr 18 – wymogi pod formularzem cenowym (Pojemniki wielorazowe do oferowanych
wkładów)
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  dotyczącego  technologii  produkcji
pojemników:  "wyprodukowane  w  antybakteryjnej  technologii  zapewniają  natychmiastową  i  trwałą  ochronę
bakteriologiczną  przed  szeregiem  powszechnie  występujących  organizmów  chorobotwórczych,  takich  jak
MRSA,  E.  coli,  Salmonella,  Listeria,  Pseudomonas  czy  Campylobacter,  minimalizując  ryzyko  zakażeń
krzyżowych  zarówno  jeśli  chodzi  o  użytkownika,  jak  i  o  pacjenta"  i  dopuszczenie  pojemników
wyprodukowanych w innej zaawansowanej technologicznie produkcji gwarantującej bezpieczne użytkowanie
pojemników  z  możliwością  sterylizacji  w  temperaturze  121°C,  które  są  odporne  na  środki  dezynfekujące,
światło  UV  (w  tym  lamp  bakteriobójczych  UV)  oraz  parę  zapewniając  ochronę  bakteriologiczną  przed
szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak MRSA, E. coli, Salmonella,
Listeria,  Pseudomonas czy Campylobacter,  minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli  chodzi
o użytkownika, jak i o pacjenta.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
 
76. Pytanie 3 dot. zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż 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. 
Zgodnie  z  interpretacją  przepisów  dotyczących  nowelizacji  ustawy  Pzp  zamieszczonej  na  stronie  Urzędu
Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy
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w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Oświadczenie
o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert  lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek
zmiana  sytuacji  wykonawcy  w  toku  postępowania  (włączenie  do  grupy  kapitałowej)  będzie  powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
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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