
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy
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          NIP 667-15-34-335             REGON 000306621

               Słupca, dn. 18.06.2021 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/3/2021

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie  art.  135  ust.  2 ustawy z  dnia  11  września  2019 r.  Prawo zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Pakiet nr 5 poz. 1,2,4,5,8,16:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  Pakietu  5  pozycji  1,2,4,5,8,16  co  umożliwi  udział
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?   
Odp. Zgodnie z SWZ.
                
Pakiet nr 5 poz. 1:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na dopuszczenie  jako równoważną maskę tlenową z  drenem o długości
200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 poz. 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopuszczenie  jako  rónoważny  filtr  oddechowy  elektrostatyczny
bakteryjno-wirusowy o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 2 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako rónoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
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- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skutecznośc filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 28 poz. 1:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  jako  równoważnego  resuscytatora  silikonowego  dla
dorosłych :
-  z  zaworem ograniczający ciśnienie wentylacji  do 40 cm H2O (Międzynarodowe wytyczne zalecają, aby
resuscytatory dla dzieci, niemowląt i noworodków  były wyposażone w mechanizm ograniczający  ciśnienie
w drogach oddechowych do poziomu  nie przekraczającego 45 cm H2O).
- o całkowitej objętości worka 1475 ml,
- o objętości rezerwuaru tlenu 2600ml?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.
 
Pakiet nr 28 poz. 2,3 :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego resuscytatora silikonowego dla dzieci
oraz niemowląt :
-  z  zaworem ograniczający ciśnienie wentylacji  do 40 cm H2O (Międzynarodowe wytyczne zalecają, aby
resuscytatory dla dzieci, niemowląt i noworodków  były wyposażone w mechanizm ograniczający  ciśnienie
w drogach oddechowych do poziomu  nie przekraczającego 45 cm H2O).
- o całkowitej objętości worka 635 ml ,
- o objętości rezerwuaru tlenu 2600ml?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 32 poz. 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 8 pozycji 21 co umożliwi złożenie bezpośredniemu
dystrybutorowi korzystnej oferty dla Zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SWZ.

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

Pytanie 2 Pakiet 40 Pozycja 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 3 Pakiet 44 Pozycja 1
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odp. Zgodnie z SWZ.
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Pakiet 37, pozycja 1
Czy  Zamawiający  może  odstąpić  od  wymogu,  aby  przedmiotowa  myjka  miała  cechy  myjki  nasączonej
środkiem dezynfekującym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny
przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki  nasączonej środkiem myjącym
o neutralnym pH 5,5.
Odp. Zamawiający odstępuje.

Pakiet 44 -czy chodzi o czujniki Nellcor Oximax czy Nelcor non Oximax?
Odp. Zamawiający dopuszcza obydwa czujniki.     
                              
Pakiet 25
Pozycja -Prosimy o wydzielenie poz. 2 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania
większej liczbie wykonawców.
Odp. Zgodnie z SWZ.
              
Pakiet 42
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek z plastikową końcówką, długość robocza 1200
mm, szczotki kontrastujące w RTG.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek z metalową końcówką, średnica włosia 2,5 mm,
długość robocza 1200 mm, szczotki kontrastujące w RTG.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 1,8 mm z długością roboczą
180 cm, igieł o średnicy cewnika 2,3 mm z długością roboczą 180 i 230 cm, parametry pozostałe i parametry
pozostałych igieł według opisu.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy 
Dotyczy pakietu nr 40 poz. 1 
Pytanie nr 1.  
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  oryginalne  czujniki  SPO2 jednorazowego  użytku  producenta
kardiomonitorów - jednorazowy dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>40kg)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy
Dotyczy pakietu nr 40 poz.1
Pytanie nr 2.
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  oryginalne  czujniki  SPO2  opisane  w  pytaniu  powyżej
w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta Nihon Kohden zawierającym 24 sztuki? Rozpakowywanie
i przepakowywanie oryginalnych opakowań producenta zawyży tylko cenę cenę oferty. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
 
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy
Dotyczy pakietu nr 49 poz. 2
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie asortymentu tj. adaptera dróg oddechowych do pomiaru CO2
w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta Nihon Kohden zawierającym 30sztuk? Rozpakowywanie
i przepakowywanie asortymentu z oryginalnych zbiorczych opakowań zawyży tylko cenę oferty. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.         
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Pytanie 1 do pakietu 16
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 kateter  3 F do embolektomii i trombektomii o długości 80 cm .
Pozostałe warunki SIWZ spełnione.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
                               
Pytanie 2 do pakietu 25
Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania.
Pozycja 1
Posiadamy w ofercie elektrody czynne o następujących parametrach:
- hydrożelowe
- z pierścieniem ekwipotencjalnym
- powierzchnia całkowita  170,5mm x 128,5mm 
Pozycja 22 – warunki SIWZ spełnione.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23 poz. 4 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  fartuchów  chirurgicznych,  które  na  zewnętrznym
opakowaniu posiadają min. 2 etykiety samoprzylepne? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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 i 
włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 48 g/m2. Zestaw posiada min. 2 etykiety 
samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23 poz. 6 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  dostarczanego  obecnie  zestawu  do  operacji  kolana
wykonanego z  laminatu  dwuwarstwowego o  gramaturze  min.  57,5  g/m2 (+/-  1  g/m2)  z  dodatkowymi
wzmocnieniami (materiał podstawowy + wzmocnienie) o gramaturze min. 109,5 g/m2 (+/-1 g/m2)? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 11
Czy  Zamawiający  dopuści  strzykawkę  w komplecie  z  niezintegrowaną  igłą?  Reszta  parametrów zgodnie
z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści Cewnik rektalny CH 24 o długości 400mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 1, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający ma na myśli stazy zawierające 25 szt. na rolce?
Odp. Proszę przeliczyć ilość.

Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający  oczekuje  stazy  jednorazowe w rolce  wykonane z  rozciągliwego paska TPE,  spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej
w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie
naklejoną) instrukcją użycia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści elastyczną komorę kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV bez
zawartości ftalanów DEHP? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 17ml.min?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
              
Pakiet 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach 0,7x40, 0,7x75, 09x90?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach CH8-CH18 ? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m i średnicy wewnętrznej 5,6mm? Reszta parametrów zgodnie
z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze 26, zamiast 25?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 6, pozycja 7
Czy Zamawiający ma na myśli poprzez parametr „z podziałką”, że zgłębnik ma posiadać znaczniki głębokości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 11                                                                                       
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – CH22? Reszta parametrów zgodnie z
SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarach CH5 – CH10? Reszta  parametrów
zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu
o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie
co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100
ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku
oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową,
zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie
na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu wyposażony w dwa filtry hydrofobowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu w opakowaniu pojedynczym: folia/papier, co
nie wpływa na funkcjonowanie i przeznaczenie oferowanego przedmiotu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści nożyczki sterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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.

Pakiet 6, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem? Należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp
Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
Nadto  dopuszczenie  ww.  maski  pozwoli  złożyć  konkurencyjne  oferty,  na  czym  Zamawiającemu,  jako
dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
W  razie  odmowy,  żądamy  wyjaśnienia  merytorycznych  i  użytkowych  argumentów,  przemawiających  za
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stanowiskiem Zamawiającego.
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet 6, pozycja 23
Czy  Zamawiający  dopuści  dren  tlenowy  z  ośmioma  wzdłużnymi  paskami  wzmacniającymi?  Reszta
parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 24, 25, 27
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową w opakowaniu papier-folia? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 28, 29
Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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

Pakiet 6, pozycja 43
Czy Zamawiający dopuści worek pakowany zbiorczo a’100 sztuk?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  6,  pozycja  36  -  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  serwetki  chłonnej  wykonanej
z celulozy, sterylizacja radiacyjna, chłonność 530%.  Pozostałe parametry zgodne.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet  6,  pozycja  47  -  Czy  Zamawiający  dopuści  sterylną,  jednorazową  osłonkę  na  uchwyt  do  lamp
operacyjnych o parametrach:

Opakowanie 120 szt.
Odp. Zgodnie z SWZ.
                                         
Pakiet 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 40g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilości?
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Odp. Zamawiający dopuszcza.

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

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

Pakiet 12, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
                       
Pakiet 12, pozycja 16 - Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary jest opakowanie czy pojedynczy podkład?
Odp. Jednostką miary jest opakowanie.

Pakiet 23, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę chirurgiczną na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm,
z 1 szt taśmy lepnej w zestawie?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę chirurgiczną na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm,
z 1 szt taśmy lepnej w zestawie, druga taśma dołączona osobno?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z 4 szt etykiet do dokumentacji?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości 128 cm i 157 cm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu o składzie:
a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny medycznej o gramaturze 30 g/m2 
b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 40 cm
c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego
o gramaturze 57,5 g/m2
d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach  80 cm x 100 cm,  wykonana z miękkiej i  chłonnej
włókniny w kolorze białym, o gramaturze min. 40 g /m2 
e) 1 x serweta pod pośladki  o wymiarach 114 x 150 cm, wyposażona w mankiet 25 cm, zintegrowana
z workiem do przechwytywania płynów o wymiarach 78 x 80 cm, wyposażony w sztywnik, filtr, port do
odsysania treści, wyposażony w miarkę 2500 ml
f)  1  x  serweta  o  wymiarach  100  cm  x  150  cm,  wykonana  z  nieprzemakalnego  chłonnego  laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 w ( stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu)
Pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet  23,  pozycja  5  -  Czy  Zamawiający  dopuści  sterylny  zestaw  do  odbierania  porodu  bez  owinięcia
w papier krepowy, biorąc pod uwagę istniejące już owinięcie w poz. „f”?
Odp. Zgodnie z SWZ.
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Pakiet  23,  pozycja  5  -  Czy  Zamawiający  dopuści  owinięcie  z  serwety  włókninowej  zamiast  papieru
krepowego?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kolana wykonany z chłonnego
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we
wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z  dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
Łączna  gramatura  w  strefie  krytycznej  140  g/m2,  odporność  na  rozerwania  sucho/mokro  w  obszarze
krytycznym 180/172 kPa. O składzie:

 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
 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

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.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 36, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kompres chłodzący w rozmiarze 13 x 14 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 36, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kompres chłodzący w rozmiarze 16 x 26 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  36 -  Czy  Zamawiający  dopuści  kompres chłodzący  wielorazowego użytku wykonany w z  mocnej
i  wytrzymałej,  nietoksycznej  folii,  wewnątrz  której  znajduje  się  wkład  żelowy  utworzony  z  wody
i karboksymetylocelulozy, z możliwością schłodzenia w lodówce do temp. -18st (przez ok. 2h)
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  37  -  Czy  Zamawiający  dopuści  dwuwarstwową,  jednorazową  myjkę  do  mycia  ciała  w  formie
półokrągłej rękawicy, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5, wykonaną z jednej
strony  (części  myjącej)  z  poliestru,  z  drugiej  strony  z  włókniny,  obie  warstwy  myjki  nie  podfoliowane,
w rozmiarze 14 cm x 20 cm i gramaturze 90g/m2., produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007
oraz ISO 9001:2015, pakowaną a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  37  -  Czy  Zamawiający  dopuści dwuwarstwową,  jednorazową  myjkę  do  mycia  ciała  w  formie
prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym pH 5,5, wykonaną w 100%
z włókien poliestrowych, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 15cm x 22cm i  gramaturze
60g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, pakowaną a’12 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  37  -  Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dołączenia  do  oferty  oświadczenia  producenta
potwierdzającego  możliwość  stosowania  myjek  dla  niemowląt?  Zgoda  Zamawiającego  umożliwi  nam
złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.
Odp. Zamawiający odstępuje.
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Pakiet 43, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7 cm, bez nacięcia, w miejsce
serwety 50cm x 60cm z otworem o średnicy 5cm i z nacięciem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 120 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 43, pozycja 1, 2, 4, 5  -Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 1, 2, 4, 5 -  Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier z dodatkowo
dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem na odpady 40  x 50 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.                                                                                    

Pakiet 43, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z otworem o śr. 7 cm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50 x 75 cm z przylepnym otworem o śr. 7
cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 50, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wziernik, szerokość łyżki 20mm, rozmiar oznaczony jako XS?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 52, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw podstawowy, serwety wykonane z chłonnego
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi
organizatorami przewodów, o składzie:

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo niebieska 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
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Zestaw  sterylizowany  tlenkiem  etylenu.  Opakowanie  folia-papier  wyposażone  w  informację  o  kierunku
otwierania  oraz  4  etykiety  samoprzylepne  typu  TAG  służące  do  archiwizacji  danych.  Na  opakowaniu
zbiorczym oznaczenie sterylizacji w postaci piktogramu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  52,  pozycja  2 -  Czy Zamawiający  dopuści  jałowy zestaw do chirurgii  dłoni/stopy 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%. O składzie:

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
 Zestaw sterylizowany radiacyjnie.  Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku

otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu
zbiorczym oznaczenie sterylizacji w postaci piktogramu.
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Odp. Zamawiający dopuszcza.
   
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 33 z pakietu 20 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie
wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu,
co  przełoży  się  na  uzyskanie  przez  Zamawiającego bardziej  korzystnych  cen  ofert.  Pozostawienie  wyżej
wymienionej  pozycji  w dotychczasowym pakiecie  silnie  ogranicza konkurencję  wyłącznie  do podmiotów
posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. 
Odp. Zgodnie z SWZ.
     
Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu 7 poz. 1-2:
Czy Zamawiający dopuści  pieluchomajtki  wykonane z  oddychającego materiału  – elastycznego laminatu
i wókniny na całym obwodzie pieluchomajtki zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na
całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych?
Jeden  ściągacz  taliowy  nie  gwarantuje  elastyczności  na  całym  obwodzie  pieluchomajtek,  co  skutkuje
komfortem  pacjenta  i  ochroną  jak  przy  pieluchomajtkach  bez  ściągaczy  taliowych.  Natomiast
w pieluchomajtkach  wyższej  klasy  dwa ściągacze  taliowe wraz  z  elastycznymi  przylepcorzepami  tworzą
System dopasowania Flexi 360°, który zapewnia pełen komfort dla pacjenta i bezpieczeństwo.
Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  ściągacza  lub  podtrzymanie  wymogu
pieluchomajtek posiadających co najmniej dwa ściągacze taliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu  7 poz. 1-2:
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  pieluchomajtki  posiadały  osłonki  boczne  wzdłuż  wkładu  chłonnego
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odp. Zamawiający wymaga.

Dot. Pakietu 7 poz. 1-2:
Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  dwóch  różnych  produktów odpowiadających  rozmiarom L  i  XL
o  dwóch  różnych  zakresach  obwodów  dających  pacjentowi  komfort  użytkowania?  Na  rynku  polskim
pojawiły  się  oferty  proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki  w rozmiarze L,  które wg oferenta  mają
maksymalny  obwód  160cm.  W  wyniku  czego  dany  wykonawca  oferuje  dwa  razy  ten  sam  produkt
w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu
w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk.
Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia ,
zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i  częściowo na siebie zachodzi, w celu
optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.
Odp. Zamawiający wymaga.                                        

Dot. Pakietu 7 poz. 3:
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 dopuszcza.                                

Dot. Pakietu 7 poz. 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników
w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Dot. pakietu 23 poz. 2:
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  sterylnej  folii  chirurgicznej  do  zabezpieczania  pola
operacyjnego  o  wymiarach  zewnętrznych  15x28cm,   rozciągliwa  i  elstayczna,  posiada  właściwości
przepuszczające parę wodną, nie podrażnia skóry, nie wywołuje reakcji  alergicznych, nie zawiera lateksu
i jest cytotoksyczna, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pakietu 23 poz. 2:
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  sterylnej  folii  chirurgicznej  do  zabezpieczania  pola
operacyjnego  o  wymiarach  zewnętrznych  55x45cm,  rozciągliwa  i  elstayczna,  posiada  właściwości
przepuszczające parę wodną, nie podrażnia skóry, nie wywołuje reakcji  alergicznych, nie zawiera lateksu
i jest cytotoksyczna, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów z tkaniny SMS o gramaturze 35 g/m2?
Odp. Zgodnie SWZ.
                            
Dot. Pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o długościach 125 cm - L i 140 cm - XL?
Odp. Zgodnie SWZ.

Dot. Pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o długościach 125 cm - L i 155 cm - XXL?
Odp. Zgodnie SWZ.

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 40x20 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. Zamawiający dopuszcza.

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 40 x 20 cm, gram. 40 g/m2

e) 1 x serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm
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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 SWZ.
 
Dot. Pakietu 43 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem dł. 13 cm? Pozostałe parametry zgodne
z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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.

Dotyczy projektu umowy: 
1) Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie st. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje
się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy
miesięcy  na  jaki  została  ona  zawarta.”  UZASADNIENIE:  Pandemia  COVID-19  -  w  zrozumiały  sposób  -
doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu,
w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże,
lecz  również  zmniejszenia  podaży  materiałów  niezbędnych  do  ich  dalszej  produkcji.  Zjawiskom  tym
towarzyszyły  równocześnie,  wprowadzane  przez  kolejne  państwa  -  ograniczenia  w  przemieszczaniu  się
i  pracy  oraz  obostrzenia  eksportowe  dotykające  szerokiego  asortymentu  wyrobów,  komponentów  lub
materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne
dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.
W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność
wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa  radykalnemu ograniczeniu.  Co istotne -  z  powodu
dynamicznego  charakteru  pandemii,  a  także  jej  możliwych  nawrotów,  nie  jest  w  tym  momencie
oszacowanie  –  na  jak  długo.  W  kontekście  powyższego  wprowadzenie  do  umowy  wyżej  wskazanego
ograniczenia  jest  niezbędne  dla  zagwarantowania  wszystkim  jednostkom  odpowiedzialnym  za  ochronę
zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." 
Odp. Zgodnie z SWZ.

2) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści:  „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie  trwania
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana
umowy  nastąpi  w  formie  aneksu.”  UZASADNIENIE:  Zmiana  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest
odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych
w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie
obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy
po rażąco niskich cenach.
Odp. Zgodnie z SWZ.

3) Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 tiret pierwsze projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim
kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że
Zamawiający  kształtując  wysokość  kar  umownych  w  projekcie  umowy  powinien  mieć  na  uwadze,  że
wysokość  ta  nie  powinna  prowadzić  do  nieuzasadnionego  wzbogacenia  zamawiającego  czy  naruszenia
zasady proporcjonalności,  określonej  w art.  16  ustawy z  dnia  11 września  2019 roku prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać

13



do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
świadczenia niepieniężnego, natomiast  nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob.
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).
Odp. Zgodnie z SWZ.                                  

4) Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez określenie zgodnie z treścią art. 436 pkt 3) ustawy
z  dnia  11  września  2019 roku Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2019 ze  zm.)  łącznej
maksymalnej  wysokości  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony.  Postanowienie  to  jest
obligatoryjnym  elementem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  rozumieniu  przywołanych
przepisów. 
Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 poprzez dodanie następującej treści: „Łączna maksymalna wysokość
kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  nie  może  przekroczyć  20%  wartości  wynagrodzenia
brutto.  Strony  niezależnie  od  kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych
prawa cywilnego przewyższających kary umowne.
                     
SIWZ:
Pytanie 1
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?

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 lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostka miary jest sztuka.

PROJEKT UMOWY:
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 200 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 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 SWZ.

Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1 i ust. 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  kary  umownej  do  5%  wartości  umowy  pozostałej  do
realizacji?
Odp. Zgodnie z SWZ.

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?
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Odp. Zamawiający dopuszcza.

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. 
               
dot. pakietu nr 25, poz. 6: 
Czy  Zamawiający  dopuści  elektrodę  czynną  monopolarną  typu  półpętla  o  szerokości  /  średnicy  części
roboczej  20mm  i  długości  140mm  oraz  z  trzpieniem  do  uchwytu  2,4mm  jako  rozwiązanie  bardziej
praktyczne niż elektroda typu żagielek? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania pakiet 15.
Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 75x25x1? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 220ul, dł. 125mm oraz średnicy 2,35?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26 Poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne z PP? PP cechuje się lepszą odpornością 
termiczną oraz chemiczną. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26 Poz. 5
Czy Zamawiający dopuści: Pojemnik na wycinki histopatologiczne z PP z wciskaną pokrywą zapobiegającą 
wydostanie się cieczy na zewnątrz 2300 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 26 Poz. 10-11
Czy Zamawiający dopuści pojemniki z pokrywą wciskaną na wcisk, zapobiegającą wydostanie się cieczy na
zewnątrz? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.      

PAKIET NR 43
Poz.  nr  1-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  cewnikowania  o  następujący
składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 
5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 
4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 
1 x serweta z laminatu barierowego, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 
1 x serweta z laminatu barierowego, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm 
1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana) 
1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana) 
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1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 
1 x woda sterylna w ampułce 20 ml 
1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

Opakowanie:  Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może 
posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunku o następującym 
składzie:

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 
8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm (gram. min. 1,1 g/m2)
5 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki
Odp. Zgodnie z SWZ.

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o następującym 
składzie:

3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 
1 x pęseta anatomiczna typu Adson metalowa 12 cm 
1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. nr  4-  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  wkłucia  lędźwiowego
o następującym składzie:

1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm ( gramatura min. 55 g/m2)
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną ( gramatura min. 55 g/m2)
1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 
1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml 
1 x igła 18G x 1 1/2 
1 x igła 22G x 1 1/4 
6 x tupfer z gazy wielkości śliwki 
1 x opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zgodnie z SWZ.
                
Poz. nr  5- czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  zestawu  do  wkłucia  centralnego
o następującym składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm (gram. min. 1,1 g/m2)
4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 
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1 x kleszczyki plastikowe 
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm ( gramatura min. 55 g/m2)
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), 
otwór przylepny ( gramatura min. 55 g/m2)
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 
1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane) 
1 x igłotrzymacz 13 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 - Pozycja 1-3 oraz 
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 5 - Pozycja 1-2 
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 6 - Pozycja 24, 25, 26, 27, 29, 46 
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 28 - Pozycja 4 
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 28 - Pozycja 1 
W  ramach  zwiększenia  konkurencyjności  ofert,  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  produktu  na
zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:
worek o poj. 1700ml silikonowy i rezerwuar 2500 ml z maską nr #4 i #5 - pozostałe parametry bez zmian 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 28 - Pozycja 2 
W  ramach  zwiększenia  konkurencyjności  ofert,  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  produktu  na
zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: 
worek o poj. 280ml silikonowy i rezerwuar 600 ml z maską nr #2 i #3- pozostałe parametry bez zmian 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 28 - Pozycja 3 
W  ramach  zwiększenia  konkurencyjności  ofert,  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  produktu  na
zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: 
worek o poj. 550ml silikonowy i rezerwuar 600 ml , z maską nr #0 i #1 - pozostałe parametry bez zmian 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 30 - Pozycja 2 
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pakiet nr 33 - Pozycja 4, 11, 
W ramach zwiększenia konkurencyjności  ofert,  prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z  pakietu.
Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 37 - Pozycja 1 
W  ramach  zwiększenia  konkurencyjności  ofert,  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  produktu  na
zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: 
                                                              

Wilgotne  rękawiczki  do  mycia  przeznaczone  do  higienicznego  mycia  pacjentów  i  ograniczania  infekcji
krzyżowych podczas mycia pacjentów. 
Rękawica  myjąca  działa  antybakteryjnie  na  E.coli,  metycylinooporny  Staphylococcus  Aureus  (MRSA),
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus faecalis i Enterococcus aerogenes oraz
zapewnia łatwą i skuteczną metodę mycia pacjentów. 
Podczas  mycia  pacjenta  rękawiczką  bakterie  MRSA  zostaną  usunięte  ze  skóry,  kolonizacja
i rozprzestrzenianie się zmniejszona. 
Chusteczki zawierają witaminę E, prowitaminę B5 i wyciągi z ziół i są wolne od alkoholu i lanoliny (ph 5,5). W
razie potrzeby rękawicę można podgrzać w kuchence mikrofalowej. 
Opakowanie wielokrotnego zamykania zawiera 8 rękawic do mycia. 
Rękawica jest zgodna z przepisami produktów kosmetycznych (76/768/EG) PZN 0483168 
Chusteczki można stosować u dzieci powyżej 3 roku życia. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Skład materiału 
Produkt: rękawica: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe 
Składniki: Aqua, glikol propylenowy, glikozyd kaprylowy / kaprylilowy, alantoina, kwas cytrynowy, cytrynian
sodu,  ekstrakt  z  nasion  Prunus  Amygdalus  Dulcis  i  gliceryna  i  sorbinian  potasu  i  kwas  sorbowy,
fenoksyetanol  i  gliceryna  etyloheksylowa,  ekstrakt  z  kaps.  -40  Uwodorniony  olej  rycynowy,  gliceryna,
ekstrakt z aloesu barbadensis 
składniki o działaniu przeciwbakteryjnym: chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny
Pakowanie: opakowanie jednostkowe: PE/PET 
Mikrobiologicznie czysty 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
                                                                                                       
                dot. Pakiet 20 poz. 28  
Zważywszy  na  fakt,  iż  minimalne  opakowanie  handlowe  zawiera  500  szt.,  zwracamy  się  z  prośbą  do
Zamawiającego  o  ponowne  oszacowanie  zapotrzebowania.  Uwzględnienie  minimalnej  ilości  handlowej,
zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.
Odp. Zapotrzebowanie zamawiającego to 10 op. po 500 szt.
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                dot. Pakiet 20 poz. 37  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje ilości igieł motylkowych pakowanych
po 120 szt. w opakowaniu razy 500 op., czyli 60 000 szt.? Czy nie powinno być 5 opakowań po 120 szt., czyli
6 000 szt.?
Odp. Tak, powinno być 5 opakowań po 120 szt.

                dot. Pakiet 20 poz. 38  
W  celu  dopasowania  właściwych  motylków  do  posiewu,  zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego
o  podanie  informacji  dot.  producenta  butelek  do  posiewu,  które  są  u  Państwa  używane,  gdyż  różni
producenci mają swoje rozwiązania technologiczne.
Odp. bioMérieux.

                dot. Pakiet 20 poz. 39  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje probówek pakowanych po 50 szt.
w opakowaniu razy 150 op., czyli 7 500 szt.? Czy nie powinno być 150 sztuk?
Odp. 150 op. x 50, czyli 7500 sztuk.

                dot. Pakiet 20 Parametry graniczne  
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  dopisanie  nad  tabelą  i  pod  tabelą  wymogu  parametrów
granicznych również dla poz.  37-39,  gdyż te  pozycje  także należą  do zamkniętego systemu aspiracyjno-
próżniowego pobierania krwi.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

                dot. Pakiet 20 Parametry graniczne (pod tabelą)  
Zwracamy się  z  prośbą  do  Zamawiającego o  poprawienie  pod  tabelą  zapisu:  „Zamawiający  wymaga  w
Pakiecie nr 21 (…)”, na zapis: „Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 20 (..)”. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

                dot. Umowa § 2 ust. 1  
Zgodnie  z  Ustawą  o  wyrobach  medycznych  z  dn.  20.05.2010  r.  (Dz.U.  nr  107  poz.  679)  klasyfikacji  i
kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 23, 24, 28, 29, 32, 36 pakietu nr 20 wytwórca nie
zaklasyfikował  jako  wyrób  medyczny  i  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych  nie  wystawiana  jest
deklaracja zgodności dla tych produktów ani żaden, inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie
dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w Umowie § 2 ust. 1 poprzez dopisanie
słów:  „nie  dotyczy  produktów,  które  nie  podlegają  w/w ustawie”.  Zapis  ten  będzie  zgodny z  treścią  w
rozdziale III pkt 4 SWZ, gdzie Zamawiający dopuścił produkty niekwalifikowane jako wyroby medyczne.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

                dot. zapisów Umowa § 2 ust. 1  
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  modyfikację  Projektu  Umowy  poprzez  dopisanie:  „przy
jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in.
koszty  opakowania  transportowego,  robocizny,  koszty  wydrukowania  listów  przewozowych,  koszty
dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej
wartości.
Odp. Zgodnie z SWZ.

                dot. zapisów Umowy § 5  
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 5 w taki  sposób, aby wysokość kary
umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest
zobowiązany odprowadzić  do urzędu skarbowego.  Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny
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oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie pakiet nr 37 pozycja nr 1:

Pytanie nr 1:Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 37 myjki z następującym opisem:

Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm, gramatura nie
mniejsza  niż  120  g/m2  wykonana  z  włókna  poliestrowego.  Myjka  nasączona  hypoalergicznym  żelem
myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na
swoje  wymiary  i  dużą  zawartość  żelu.  Zarejestrowana  jako  kosmetyk.  Przeliczenie  do  wyceny
w opakowaniach handlowych 12 szt.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

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.

Dotyczy pakiet 35
Pytanie 1 
Z jakimi monitorami (proszę o podanie modelu/typu) będą użytkowane przetworniki?
Odp. Nihon Kohden.

Pytanie 2 
Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  przetwornik  amerykańskiego  producenta;  linia  do  krwawego
pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany
jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością
3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz.
Linie  ciśnieniowe grubościenne,  bez barwnych pasków, z  dodatkowymi oznaczeniami  kolorystycznymi w
formie  naklejek,  dodatkowy  komplet  koreczków  w  kolorze  żółtym  w  celu  ułatwienia  przepłukiwania
systemu.  Połączenie  przetwornika  z  kablami  interfejsowymi  monitora  wodoszczelnymi,  bezpinowymi,
kablami. Dł.  linii  152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i  wypełnienia. Linie
infuzyjne  spięte  taśmami  papierowymi  w  celu  łatwego  wypełnienia  linii;  bez  wbudowanego  portu  do
testowania poprawności  działania systemu- proponowany produkt jest  przetestowany i  skalibrowany na
etapie  produkcji,  nie  wymaga  dodatkowych  kontroli  przed  rozpoczęciem  pracy.  Produkt  jednorazowy,
sterylny, pakowany pojedynczo.

SWZ 5.4 Sterylny filtr oddechowy elektostatyczny, bakteryjno- wirusowy bez możliwości nawilżania masa 19
-20g przestrzeń martwa 35-36mm skuteczność filtracji bakteryjno -wirusowej min. 99, 999% zakres objętości
oddechowych 150-1200 ml z portem do kapnografii
Odp. Zgodnie z SWZ.
   
Pytanie 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  5  poz.  4  sterylnego  filtra  oddechowego
elektrostatycznego  z  portem  do  kapnografii,  bakteryjno-wirusowego  bez  wymiennika  ciepła  i  wilgoci
o  masie  23g,  przestrzeni  martwej  42ml,  o  skuteczności  filtracji  bakteryjno-wirusowej  >99,998%,
o minimalnej objętości oddechowej >150ml?

SWZ 5.5  Sterylny filtr  oddechowy mechaniczny bakteryjno-  wirusowy z  odrębną wydzieloną  celulozową
warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34mg/l dla VT 500 ML zakres
objętości oddechowych 300-1500ml, masa 49-50g, z potrem do kapnografii utrata wilgoci max 6mg/l przy
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VT 500
Odp. Zamawiający dopuszcza.   

Pytanie 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  5  poz.5  sterylnego  filtra  oddechowego
elektrostatycznego z portem do kapnografii  z  odrębną celulozową warstwą wymiennika ciepła i  wilgoci,
o skuteczności nawilżania 32,3mg H2O/l przy VT 500ml, o minimalnej objętości oddechowej >180 ml, masa
31 g, przy spełnieniu wymogu utraty wilgoci 6 mg H2O/l przy VT 500 ml ? 
Odp. Zgodnie z SWZ.
    
Pytanie 3 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  pakietu  5  poz.  4  i  5  do  pakietu  33  i  pozwoli  złożyć
konkurencyjną ofertę ? 

SWZ 27.2 Maski do resuscytacji niemowląt do jednorazowego użytku. Rozmiar: 50mm, 60 mm, 72 mm
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 27 poz. 2 masek do resuscytacji dla niemowląt
jednorazowego użytku o kształcie cylindrycznym do stosowania z układami resuscytacyjnymi dla niemowląt i
noworodków  w  rozmiarach  00,0,1,2  standardowo  stosowanych  na  oddziałach  neonatologii  oraz
noworodkowych? Maski pakowane są pojedynczo z oznaczeniem nazwy producenta, nazwy produktu oraz
rozmiaru maski, datą produkcji i datą przydatności do użytkowania na każdym jednostkowym opakowaniu? 

SWZ 33.2 Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, z PE  (polietylen), 2 rury rozciągliwe,
dł.180 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90 cm, kolanko       z portem luer
lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, złącza 22mmF z EVA
(etylen octan winylu), złączka prosta 22mmM-22mmM, bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę   na dopuszczenie w pakiecie 33 poz. 2 obwód oddechowy do aparatu do
znieczulania dla dorosłych, z PP  (polipropylenu), 2 rury rozciągliwe, dł.200 cm po rozciągnięciu, dodatkowa
rura do worka o dł. po rozciągnięciu 150 cm, kolanko z portem luer lock zabezpieczony kapturkiem, trójnik
Y , średnica rur 22 mm, złącza 22F-22M/15F , złączka prosta 22M-22M, bezlateksowy worek oddechowy o
poj.2 litry, sterylny ? 

SWZ  33.4  Maska  anestetyczna,  transparentna,  dostępna  min.  w  rozmiarach  0-6,  z  mankietami
uszczelniającymi  odpowiadającymi  pod  względem  kolorystycznym  wspomnianym  rozmiarom,
wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w zlokalizowane  w centralnej części min. trzy ciągłe cylindryczne
linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i  bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku,
wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa,
oraz  naniesionym  na  maskę  numerem  seryjnym,  co  umożliwia  zapis  i  nadzór  pacjenta,  wykonana  z
materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi
zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 33 poz. 4 maskę anestetyczna, transparentną,
dostępną  w rozmiarach 0-6,  z mankietem uszczelniającym  odpowiadającym pod względem kolorystycznym
wspomnianym  rozmiarom,  wyprofilowana  anatomicznie,  wyposażona  w  wewnętrzne  ożebrowanie
bezciśnieniowego mankietu  uszczelniającego zlokalizowane  w części  nowej  maski,  stabilne  i  bezpieczne
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uchwycenie  nawet  w  wilgotnym  środowisku,  wyraźnie  oznakowana  ,  z  wytłoczonym  logo  producenta
umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem , co umożliwia
zapis  i  nadzór  pacjenta,  wykonana  z  materiałów  nie  zawierających  ftalanów,  mikrobiologiczne  czysta,
pakowana folia-folia,  opakowanie  zawiera perforację  w części  środkowej,  która ułatwia  jego bezpieczne
otwarcie ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt 1 Czy zamawiający dopuszcza kompres o wymiarach 10-11*13-14,5
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pkt 2 Czy zamawiający dopuszcza kompres o wymiarach 17-22*13-16
Odp. Zgodnie z SWZ.
                                                                         
Pakiet 6, poz. 18-22,32,33-34,
Czy zamawiający wydzieli poz. 18-22,32,33-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty.  Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego prioryte-
tem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, poz. 1
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25 g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 2
Czy  zamawiający  dopuści  czepek typu furażerka,  z  lamówką około 8 mm,  przechodzącą z  tyłu  w troki,
wiązany na troki,  niesterylny,  wykonany z włókniny polipropylenowej,  o gramaturze 25 g/m2,z  warstwą
pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość
czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 1-5,7
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkuren-
cyjnej oferty.  Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a po-
dział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru
oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba
oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 18,25-27,32-38
Czy zamawiający wydzieli poz. 18,25-27,32-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty.  Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego prioryte-
tem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
 Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 8,13,24,25,27
Czy zamawiający wydzieli poz. 8,13,24,25,27  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie
konkurencyjnej oferty.  Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego prioryte-
tem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie
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wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa
liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 18 poz. 8 
Czy  Zamawiający  dopuści  w  wyżej  wymienionej  pozycji  papier  o  wymiarach  50  mm x  30m?  Pozostałe
parametry bez zmian?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 18 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 107x23?
Odp. Zgodnie z SWZ.
     

1. Dotyczy pakietu nr 54 
Czy w zakresie Pakietu nr 54 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, który nie posiada
deklaracji  zgodności  /  zgłoszenia  do  rejestru  wyrobów  medycznych?  Oferowany  przez  Wykonawcę
sprzęt nie jest wyrobem medycznym, a częścią serwisową. Tym samym czy Zamawiający odstąpi od
wymogu dostarczenia deklaracji zgodności lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? 
Odp. Zamawiający odstępuje.

2. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1
Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu 
zamówienia oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary 
umownej do przyjętego w branży poziomu
Odp. Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy: Wzór umowy §5 ust. 2 
Wnioskujemy o wykreślenie ustępu nr 2 z umowy. Wykonawca nie powinien być podwójnie karany za to 
samo przewinienie. Do zdyscyplinowania Wykonawcy w zakresie należytego (terminowego) wykonania 
umowy służą kary umowne wynikające z par. 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Odp. Zgodnie z SWZ.

 
4. Dotyczy wzoru umowy § 5

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. 
Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia 
to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 
stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Dodatkowo, zgodnie z art. 436 pkt 3) 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), umowa musi 
przewidywać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony. W związku z 
tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę 
ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), jak również będzie 
stanowiło realizację obowiązku wskazanego w w/w art. 436 pkt 3) Ustawy PZP, poprzez dodanie zdania 
drugiego do § 6 ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 10% 
wartości zamówienia publicznego brutto określonej w § 3 ust. 3.”.
Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 poprzez dodanie następującej treści: „Łączna maksymalna wysokość
kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  nie  może  przekroczyć  20%  wartości  wynagrodzenia
brutto. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego przewyższających kary umowne.

5. Dotyczy: Wzór umowy §4 ust. 1  
Praktyką  w przypadku  gwarancji  udzielanej  na  urządzenia  medyczne  jest  wyłączanie  tych  wad i  awarii
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aparatów,  które  wynikają  z  nieprawidłowego  użycia  (niezgodnego  z  instrukcją  lub  przeznaczeniem)
asortymentu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. 
Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej i jej części 
będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji 
zapisu w następujący sposób:
,,Gwarancją nie są objęte:

uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
• eksploatacji  przez  Zamawiającego  niezgodnej  z  jego  przeznaczeniem,  niestosowania  się

Zamawiającego do instrukcji obsługi,
• samowolnych  napraw,  przeróbek  lub  zmian  konstrukcyjnych  (dokonywanych  przez

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
• Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, 

 uszkodzeń  mechanicznych,  chemicznych  lub  termicznych,  jak  również  powstałych  wskutek
zaistnienia  siły  wyższej,  działania  władz  wojskowych  lub  cywilnych,  pożarów,  powodzi,  zalania,
strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą
Wykonawcy

Odp. Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1  
W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek
czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  491),  na  terenie  Polski  został
wprowadzony stan epidemii,  wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w
Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak
i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej
(rozumianej  m.in.  jako  stan  epidemii).  Propozycja  dodania  tej  klauzuli  zakłada  współpracę  Stron
w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  utrudniających  realizację  umowy,  a  związanych  z  siłą  wyższą
(szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją
kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych
działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły
wyższej  (w  szczególności  wynikającej  z  epidemii  COVID-19).  Tym  samym  zapewniona  będzie  realizacja
interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania
realizacji  kontraktu  do  dynamicznie  rozwijającej  się  sytuacji  związanej  z  COVID-19  i  restrykcjami
wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

 Żadna  ze  Stron  nie  będzie  odpowiedzialna  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne,
lub też  niemożliwe do uniknięcia  mimo możliwości  ich  przewidzenia,  w szczególności:  klęski  żywiołowe,
katastrofy,  strajki,  zamieszki,  embarga,  stany  zagrożenia  epidemicznego,  stany  epidemii,  stany
nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 

 Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas
trwania siły wyższej. 
W przypadku zaistnienia zdarzenia siły  wyższej,  Strona,  która na skutek siły  wyższej  nie  może należycie
wykonać  zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  zawiadomi  niezwłocznie  drugą  Stronę  o  zaistnieniu  siły
wyższej,  jednocześnie  określając  jej  wpływ  na  wykonanie  zobowiązań.  Po  zawiadomieniu,  Strony  będą
współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie
możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo
zaistnienia okoliczności siły wyższej
Odp. Zgodnie  z SWZ.                      

1.  Czy  Zamawiający  w  rozdziale  III  pkt.  4  odstąpi  od  wymogu  posiadania  daty  ważności  produktu  na
opakowaniu jednostkowym w przypadku oferowania implantów niesterylnych? 

24



Odp. Zamawiający odstępuje.

Zapytania do w/w postępowania,  dot.  zapisów formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 2 do
SWZ):

Pakiet 51
1.  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  w  poz.  2  wkrętów kotwiczących  o  średnicy  3,5mm
zamiast 3mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w poz. nr 2 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast zapisu „…rozmiarze #2USP (050mm)” powinno być „…
rozmiarze #2USP (0,5mm)” ?
Odp. Tak, zaistniała omyłka.                           

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):
1. Czy Zamawiający w §4 ust. 1 odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na produkcie o ile przepisy

nie nakazują umieszczania takich informacji tj. na produktach niesterylnych? Przepisy określają kiedy i
gdzie ma być umieszczona data ważności -wymóg dotyczy produktów sterylnych.
Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający w §7 doda zapis, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? 

Obecny zapis  umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy,  co może być
niezgodne  z  zasadami  społeczno  –  gospodarczym  określonymi  w  kodeksie  cywilnym.  W  związku
z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

     Odp. Zgodnie  z SWZ.                      

Pytanie nr 1 
Pakiet 24 poz. 8
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  worka  z  niepełnymi  uchwytami  na  palce,
pozostałe parametry bez zmian. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 
Pakiet nr 24 poz. 13 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy
są  wykonane  w  całości  z  tytanu  odpowiadającym  stosownym  normom  dla  tytanowych  implantów
chirurgicznych,  oraz  nie  generujących  żadnego  istotnie  klinicznego  ryzyka  dla  pacjenta  poddawanego
badaniu  w  rezonansie  magnetycznym  o  natężeniu  pola  do  3  Tesli?  Oświadczenie  takie  pozwala  na
bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 
Pakiet nr 38 poz. 1,2 
Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy wewnętrznej drenu np. 5mm, 6mm lub 7mm
Odp. 6 mm.

Czy Zamawiający w pakiecie 42, poz. 3 dopuści zestaw do opaskowania 6-gumkowy, wstępnie złożony, nić
przeprowadzona przez cewnik, gotowa do wprowadzenia do kanału roboczego, mechaniczna, dźwiękowa
i wzrokowa sygnalizacja zrzucenia pojedynczej gumki, gumki lateksowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Czy Zamawiający w pakiecie 42, poz. 5 dopuści szczotkę cytologiczną o długości roboczej 1200 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  wydzielenie  z  pakietu  42  pozycji  1  i  utworzenie  z  niej
oddzielnego pakietu, umożliwi to złożenie oferty więcej niż jednemu oferentowi.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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