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Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 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 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
użytku”.

1. Pakiet 41 
Poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  kleszczy biopsyjnych kompatybilnych z endoskopami
firmy Olympus i Pentax pokrytych warstwą hydrofilną, do wyboru  z igłą i bez igły do pracy z kanałem
maks. Ø 2,8 mm, elastycznych, z łyżeczkami owalnymi  pozwalającymi pobierać odpowiednią ilość
tkanki , z  okienkiem, wyraźnie oznakowana data przydatności do użycia (sterylizacji), typ. + kontrolna
etykieta w formie naklejek. Długość narzędzia 1600 mm lub 1800 mm lub 2300mm – do wyboru
przez Zamawiającego.  Kleszcze posiadają możliwość wykonywania biopsji stycznej.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3  - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  ustnika endoskopowego z otworem centralnym o
średnicy  22mm  x  25mm,  ze  wstępnie  założoną  po  jednej  stronie  gumką  tekstylną.  Nie  zawiera
lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania
ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu
ustnika na uzębieniu pacjenta.  Mikrobiologicznie  czysty. Pakowany pojedynczo,  z  oznaczeniem nr
katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta + kontrolne etykiety w formie
naklejki
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Poz. 8 i  14  -  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z  załadowanym,
gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego
zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie
ramion klipsa 9mm, 12mm, 16mm (do wyboru przez Zamawiającego), stopień zagięcia ramion klipsa
135 stopni,  długość  narzędzia  2300mm. Klipsownica  pakowana sterylnie,  pojedynczo.   Końcówka
narzędzia z klipsem zabezpieczona osłonką z tworzywa. Możliwość wykonywania badań rezonansu
magnetycznego  u  pacjentów  z  zaaplikowanym  klipsem  (warunki  opisane  w  dołączonej  instrukcji
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użytkowania wyrobu).Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji,
datą ważności i danymi producenta + kontrolne etykiety w formie naklejki.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Poz. 10 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  pętli do podwiązywania polipów, jednorazowej,
sterylnej.  Kompatybilnej  z  endoskopami  firmy Olympus  i  Pantax  –  jako  pełny  gotowy zestaw do
użycia, etykiety kontrolne, długość robocza  2300mm, Ø max 2,8mm.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Poz.  11 -  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie   pułapki  na  polipy  5-komorowej,  pozostałe
parametry zgodne z SWZ.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  pętli z siateczką do ekstrakcji, sterylnej, etykiety
kontrolne,  oznakowanie terminu ważności, regulacja wysunięcia pętli. Kompatybilne z endoskopami
Olympus i Pentax dł. 2300mm średnica max 2,8, różne rozmiary.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 13 -  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu do endoskopii  na bazie celulozy o wysokiej
czystości,  zawierający  glicerynę  jako  naturalny  środek  utrzymujący  wilgoć,  kwas  mlekowy  jako
regulator pH, 4-hydroksybenzoesan propylu, 4-hydroksybenzoesan metylu, jako sprawdzone środki
konserwujące,  niezawierający  parafiny  i  silikonu,  nie  pozostawia  osadu,  krystalicznie  czysty  /  jak
woda, działa kojąco na błony śluzowe,  bez środków farmakologicznych. Pojemność 200ml w formie
tuby.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

2.  Pakiet 31 pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę enteralną z końcówką typu ENFIT przeznaczoną tylko do obsługi
żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFIT niezgodnym ze złączem
typu Luer. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla
jednego pacjenta. Rozmiar: 60 ml. Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany, ważność 5
lat. 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 31 pozycja 22 
Czy Zamawiający ma na myśli złącze Transition Connector to ENLock/Funnel tube - złącze przejściowe
złącze służące do połączenia ze strzykawką złączem żeńskim ENFiT oraz z zestawami do podaży diety
ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem posiadającymi złącze typu ENLock.?
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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4. Pakiet 31 pozycja 23 
Czy  Zamawiający  dopuści  zgłębnik  do  żywienia  dożołądkowego  i  dojelitowego  ze  złączem  EnFit,
pozostałe parametry zgodnie z SWZ 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

5. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 26 poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  masek  do  resuscytacji  niemowląt  w  kształcie
owalnym w roz. 0,1,2 ? 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

6. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 34
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na możliwość  złożenia  ważnej  oferty  z  zestawem do inwazyjnego
pomiaru ciśnienia  z  przetwornikiem do krwawego pomiaru ciśnienia,  pojedynczym, zawierającym
podwójny  system  przepłukiwania  IntraFlo  (3  ml/h)  obsługiwany  jedna  ręką,  uruchamiany  przez
ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość
własną  >49Hz  -zapewniająca  wierne  odwzorowanie  sygnału  i  niewrażliwość  na  zakłócenia
rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do
pracy  bez  potrzeby  prekalibracji  przy  zastosowaniu  zewnętrznych  portów  do  kalibracji.  Linie
ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w
formie naklejek do identyfikacji linii monitorowania, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym
w celu  uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami
interfejsowymi  monitora  wodoszczelne,  bezpinowe,  osłonięte  dodatkowym  wodoszczelnym
kołnierzem.   Aparat  kroplówkowy  o  długości  ok.  152  cm  (122  +  30  cm)   ze  zbiornikiem
wyrównawczym wyposażonym w prostą igłę zapobiegająca zapowietrzeniu układu. Łatwość wyjęcia z
opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego
wypełnienia linii,  Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają
idealnie  dobrane  średnice  –  co  gwarantuje  bardzo  dokładne  wypełnienie  zestawu  i  eliminację
wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt  jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

7. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 34
Czy  Zamawiający  w  celu  uniknięcia  kontaminacji  podczas  przepłukiwania  systemu  wymaga
dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

8. PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY  
Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 1 tiret 2
Zwracamy  się  z  prośbą  o  zmniejszenie  kary  umownej  do  wysokości  1%  ceny  niedostarczonych
środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki w dostawie lub reklamacji.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

9. Pakiet 1, poz. 21,26-27,32,34-38
Czy zamawiający wydzieli poz. 21,26-27,32,34-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na
złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest  dla
Zamawiającego priorytetem, 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.

10. Pakiet 1,poz. 38
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego,
medycznego PVC.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

11. Pakiet 2, poz. 8,13,24-25,27-29
Czy zamawiający wydzieli poz. 8,13,24-25,27-29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na
złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest  dla
Zamawiającego priorytetem, 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.

12. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 2, poz. 28,29
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego,
medycznego PVC.
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę
z tworzywa sztucznego?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

14. Czy zamawiający dopuści przyrząd z drenem o dł. 150 cm?
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.
Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną
identyfikację  zapewnia  oznakowanie  na  opakowaniu  indywidualnym,  opakowanie  posiada  nazwę
producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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15. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu  koreczków  tej  samej  firmy  co  kaniule,  gdyż
koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego
producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego
samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie
posiadają w swoim asortymencie kaniul i  koreczków tej samej firmy, a tym samym  wpływa to na
zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

16. Pakiet 6, poz. 16,18-22,32-34,43,
Czy zamawiający wydzieli poz. 16,18-22,32-34,43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na
złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest  dla
Zamawiającego priorytetem, 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.

17. Pakiet 6, poz. 43
Czy  zamawiający  dopuści  worki  pakowane zbiorczo  po  50 szt.,  pakowanie  umożliwiające  łatwe i
szybkie  wyjęcie  pojedynczej  sztuki,  eliminując  czynności  związane  z  odpakowywaniem  worka  z
indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji  w nagłych przypadkach  związanych z
zaburzeniami  pracy  przewodu  pokarmowego,  chemioterapią,  transportem,  zatruciami
pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
Czy  zamawiający  dopuści  worki  na  wymioty  wykonane  folii  LDPE  w  kolorze  mlecznym,  ustnik  z
polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie
"okręć  i  zamknij",  z  instrukcją  użytkowania  w  postaci  piktogramu  umieszczoną  na  każdym
worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

18. 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 (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o
dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w
kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Prosimy  o  dopuszczenie  czepka  pakowanego  w  opakowanie  foliowe,  taki  sposób  pakowania
zmniejsza  powierzchnię  magazynowania  lub/i  przechowywania,  opakowanie  w  foli  gwarantuje
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również  higieniczne  przechowywanie  i  wyjmowanie  -  sposób  pakowania  nie  wpływa  na  jakość
produktu i jego wartości użytkowe.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 11, poz. 1-5
Czy  zamawiający  wydzieli  poz.  1-5  do  osobnego  pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli  na  złożenie
konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest  dla  Zamawiającego
priorytetem,  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. : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

20. Pakiet 12, poz. 7-8
Czy  zamawiający  wydzieli  poz.  7-8  do  osobnego  pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli  na  złożenie
konkurencyjnej  oferty.  Racjonalne  wydatkowanie  publicznych  pieniędzy  jest  dla  Zamawiającego
priorytetem,  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.

21. Pakiet 12, poz. 8
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

22. 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.

23. Dotyczy pakietu nr 39 - Czujnik SpO2 do Nihon Kohden
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  oryginalny  czujnik  SpO2  producenta  kardiomonitora
Nihon Kohden dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>40kg) ?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

24. Dotyczy pakietu nr 39 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  oryginalnych  czujników  SpO2  producenta
kardiomonitorów Nihon Kohden w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 24
sztuki czujników ? Koszt transportu jednego czujnika będzie bardzo wysoki a w przypadku dostawy
opakowania zbiorczego, tj. 24 sztuk czujników ten koszt zostanie rozłożony na ilość asortymentu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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25. Dotyczy pakietu nr 49, pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie oryginalnego papieru do defibrylatorów prod. Nihon
Kohden  w  oryginalnym  zbiorczym  opakowaniu  producenta  zawierającym  
10  sztuk  rolek  papieru  ?  Stale  rosnące  ceny  paliw  negatywnie  wpływają  na  koszt  dostaw  co
powoduje,  że  koszt  dostawy  zamówień  jednostkowych  znacząco  przewyższy  cenę  oferowanego
asortymentu.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

26. Dotyczy pakietu nr 49, pkt 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczanie  asortymentu  tj.  adaptera  dróg  oddechowych  do
pomiaru  CO2 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta  Nihon Kohden zawierającym 30
sztuk  adapterów  ?  Wzrost  kosztów  dostawy  w  przypadku  zakupu  jednego  adaptera  znacząco
przewyższy cenę samego adaptera a przy zakupie opakowania zbiorczego koszt transportu zostanie
rozłożony na 30 sztuk adapterów. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

27. Pakiet 41

1) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych tworzywem 
ułatwiającym przemieszczanie ich w kanale roboczym endoskopu i zmniejszającym opór 
podczas manewrowania, łyżeczki z pojedynczymi okienkami.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek niepowlekanych.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

3) Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ustników bez silikonowego ochraniacza.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

4) Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 1,8 mm z 
długością ostrza 5 mm, średnica 23G i 25 G, długość cewnika 1600 mm, parametry pozostałe i
parametry pozostałych igieł według opisu.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

5) Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie klipsów hemostatycznych o długościach 
roboczych w zakresie 1550 mm do 2400 mm, rodzaj – jednoklipsowe.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

6) Czy  Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie  pętli z siatką ekstrakcyjną.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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7) Czy  Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie kompletu 3 klipsownic z załadowanym
klipsem,  rozwarcie  ramion  klipsa  14,5  mm,  stopień  zagięcia  ramion  klipsa  135  stopni,
końcówka klipsownicy z zabezpieczaniem plastikowym.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

28.
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. 

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. 
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Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek włókninowych do badań diagnostycznych w
rozmiarze uniwersalnym?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp. : Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 1, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem ilości?
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. : Zgodnie z SWZ.
 
Pakiet 3, pozycja 1
Czy  Zamawiający  dopuści  kaniule  z  przepływem  17ml/min  w opakowaniu  twardy  blister  (PVC  +
lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

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.
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Pakiet 6, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze 26, zamiast rozmiaru 25?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

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 (liniowo 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 w łączniku do cewnika Foley’a. 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. : Zgodnie z SWZ.

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. : Zgodnie z SWZ.

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

Pakiet 6, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści nożyczki sterylne?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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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 z zapisami 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 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 sterylne zestawy do terapii tlenowej?
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 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki chłonnej wykonanej z
włókniny typu spunlace, sterylizowanej radiacyjnie, o chłonności 565%.  Pozostałe parametry zgodne
z SWZ.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 43
Czy Zamawiający dopuści worek pakowany zbiorczo a’100 sztuk?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 6, pozycja 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp. : Zamawiający wyraża zgodę.

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 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w 
całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą 
oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, umożliwiająca 
wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary 
denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm, szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm – rozmiar uniwersalny?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, 
wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, a w części górnej z białej 
włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2, wysokość czepka w 
części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm, w kolorze 
niebieskim z białymi trokami?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązaną na troki o długości 40 cm?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej 
o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 41 cm x 15cm, w 
kolorze niebieskim? Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny 
polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą 
ultradźwiękowo, wymiary 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 1
Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskiego o wymiarach 200cm x 320cm, 
wykonane z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2. W części centralnej serwety 
znajduje się otwór w kształcie prostokąta o wym. 25cm x 30cm wypełniony folią chirurgiczną 
poliuretanową o gramaturze 30 g/m2. Otwór ten okala worek o wym. 75cm x 85cm z usztywnionym 
brzegiem przechwytujący płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Odporność na 
przenikanie cieczy min 41,7 cm H2O?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w kształcie worka o wym. 80cm x 140cm, warstwa 
chłonna (włóknina wiskozowo-poliestrowa) 60cm x 140cm, gramatura folii PE 50 g/m2, gramatura 
włókniny 30 g/m2?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 3
Czy Zamawiający dopuści serweta wzmocniona na stolik 150 x 190 cm, służąca jako owinięcie 
zestawu, obszar chłonny o wymiarach 65 x 190 cm, wykonana z włókniny 28 g/m2 oraz folii PE 35 
g/m2, odporność na przenikanie płynów >= 100 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na 
sucho/mokro 108/95 kPa, poziom absorpcji (chłonność) 350%, klasa palności – Class I > 3,5 s w strefie
krytycznej?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 4
Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną wykonaną z włókniny spunlace (pulpa celulozowa+poliester) o 
gramaturze 68 g/m2 o wymiarach 10cm x 50cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 11, pozycja 6, składowa 8
Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiarów fartuchów.
Odp. : Rozmiar L - XL

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 9
Czy Zamawiający dopuści zestaw bez papieru krepowego?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 10
Czy Zamawiający dopuści torbę papierową o wymiarach 12,5 x 5 x 25,7 cm?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 6, składowa 13
Czy Zamawiający dopuści fartuch XL bez dodatkowego owinięcia w postaci papieru krepowego, 
umieszczony wewnątrz owinięcia zestawu na samej górze, jako pierwsza warstwa widoczna zaraz po 
odwinięciu?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zespolenie serwet potrzebnych do wykonania gotowego obłożenia 
wykonane za pomocą kleju Hot Melt?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 7
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z w/w pakietu? Zgoda Zamawiającego zwiększy konkurencyjność 
postępowania, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.
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 ma na myśli 30 opakowań po 100 sztuk?
Odp. : Tak, 30 opakować po 100 sztuk.
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Pakiet 12, pozycja 8
Czy Zamawiający ma na myśli 1000 opakowań po 10 sztuk fartuchów czy 1000 sztuk?
Odp. : 1000 opakować po 10 sztuk. 

Pakiet 12, pozycja 9, składowa „a”
Czy Zamawiający dopuści serwetę ze wzmocnieniem w rozmiarze 50cm x 80cm? Pozostałe zapisy
zgodnie z SWZ?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90cm x 160cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210cm x 160cm?
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.?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, pozycja 16
Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary jest opakowanie (rolka) czy pojedynczy podkład (listek)?
Odp. : Jednostką miary jest opakowanie.

Pakiet 12, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o poniższym składzie:
- podkład chłonny 60 cm x 60 cm
- serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm,
- kocyk flanelowy 160cm x 75cm,
- czapeczka dla noworodka?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet 18, pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107mm x 23m?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści osłonę chirurgiczną na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm, z 1 szt taśmy
lepnej w zestawie?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, 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. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z 4 szt etykiet do dokumentacji?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości 128 cm i 157 cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik z włókniny Spunlace 56 g/m2, rozm. 30cm x 30cm?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia noworodka o wymiarach min. 80 cm x 90 cm, 
wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym, o gramaturze 40 g /m2?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki o wymiarach 114 cm x 150 cm, wykonaną z 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, wyposażoną w szeroką 
zakładkę (min. 18 cm), która umożliwia aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, 
wyposażoną w zintegrowany worek do przechwytywania płynów o wymiarach 78 x 80 cm, 
wyposażony w miarkę (min. 2500 ml) i sztywnik do modelowania brzegu?
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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Pakiet 22, pozycja 5
 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zawinięcia zestawu (oprócz serwety na stolik do
instrumentarium poz. f) w papier krepowy o min. wymiarach 70cm x 70cm?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zintegrowane z dużą
etykietą główną umieszczoną wewnątrz opakowania zestawu, widoczną przed otwarciem zestawu? 
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, 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 22, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z 
torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w 
rozmiarze 6cm x 38cm.

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o 

wymiarach 150 cm x 190 cm.
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Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/
m2.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 
g/m2.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na 
rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik 
pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku 
otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 
etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 
dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada 
taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia 
wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

1) 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z 
torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w 
rozmiarze 6cm x 38cm.

2) 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

3) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
4) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
5) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
6) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm.
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Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 
strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane
z organizatorami przewodów:

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 
g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. 
Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 
rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w 
obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności 
wg 16 CFR 1610.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o
gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 
Zestaw  sterylizowany  radiacyjnie.  Opakowanie  TYVEC  wyposażone  w  informację  o  kierunku
otwierania  oraz  4  etykiety  samoprzylepne  typu  TAG  służące  do  archiwizacji  danych.  Na  każdej
etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii,
dane  wytwórcy  oraz  kod  kreskowy.  Dodatkowo  serweta  stanowiąca  owinięcie  zestawu  posiada
taśmę  mocującą  do  stołu  instrumentalnego  i  naklejkę  służącą  jako  zamknięcie  zestawu.  Spełnia
wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, pozycja 9
Czy  Zamawiający  dopuści sterylną  kieszeń  samoprzylepną  na  narzędzia  wyposażoną  w  taśmę
samoprzylepną umożliwiającą umocowanie kieszeni, wykonaną z przeźroczystej folii polietylenowej
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0.065  mm,  w  rozmiarze  30cm  x  40cm,  z  4  etykietami  samoprzylepnymi,  pakowane  podwójnie,
poprzez  dodatkowe  zapakowanie  w  woreczek  foliowy,  w  opakowaniu  zbiorczym  (karton)  a’180
sztuk?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 9
Czy  Zamawiający  dopuści sterylną  kieszeń  samoprzylepną  na  narzędzia  wyposażoną  w  taśmę
samoprzylepną umożliwiającą umocowanie kieszeni, wykonaną z przeźroczystej folii polietylenowej
0.065  mm,  w  rozmiarze  50cm  x  60cm,  z  4  etykietami  samoprzylepnymi,  pakowane  podwójnie,
poprzez  dodatkowe  zapakowanie  w  woreczek  foliowy,  w  opakowaniu  zbiorczym  (karton)  a’180
sztuk?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 10 
Czy  Zamawiający  dopuści taśmę  samoprzylepną  typu  rzep  (velcro)  o  wymiarach  2cm  x  22cm,
składająca się z dwóch części- na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu
na serwecie?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 10
Czy  Zamawiający  wydzieli  w/w  pozycje  do  osobnego  pakietu?  Zgoda  Zamawiającego  zwiększy
konkurencyjność postępowania, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 35, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kompres chłodzący w rozmiarze 13 x 14 cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 35, pozycja 2
 Czy Zamawiający dopuści kompres chłodzący w rozmiarze 16 x 26 cm?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 35 
Czy  Zamawiający  dopuści  kompres  ciepło/zimno  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 36 
Czy  Zamawiający  dopuści  jednorazową  myjkę  do  mycia  ciała  nasączoną  jednostronnie  środkami
myjącymi  o  neutralnym  PH  5,5,  wykonaną  w  całości  z  poliestru,  o  rozmiarze  12cm  x  20  cm,
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gramaturze 90g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, w
opakowaniu jednostkowym a'24 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 36 
Czy  Zamawiający  dopuści  raport  bezpieczeństwa  produktu  kosmetycznego  i  badań  aplikacyjnych
wykonanych na 25 osobach?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania składający się z poniższych elementów:
-serweta do owinięcia zestawu 50 cm x 60 cm
-serwety z laminatu barierowego o rozmiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 5cm i z nacięciem
-rękawice nitrylowe w rozmiarze M – 1 para
-tupfery kule 17N 20x 20 5szt
- kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,2g )- 8szt
-pęseta plastikowa 13cm – 1 szt
-pean plastikowy 13,5-14,5cm -1szt
-pojemnik plastikowy 125ml – 1szt
- strzykawka napełniona wodą jałową i 10% roztworem gliceryny- 10ml- 1szt.
-strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą-6ml-1szt
Opakowanie typu twardy blister. Strzykawki zapakowane osobno razem z blistrem w dodatkowym 
opakowaniu oznaczonym etykietą podwójną typu TAG z możliwością przyklejenia na dokumentację?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw folia-papier?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 43, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści worek foliowy na odpady zaklejany 400mm x 500m?
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 43, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o 
gramaturze min. 56g/m2 o wymiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 7cm?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

Pakiet 43, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw folia-papier?
Odp. : Zgodnie z SWZ.
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Pakiet 43, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw do wkłucia centralnego składający się z poniższych komponentów:
- serweta 75 x 45cm
-serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 56g/m2 o wymiarze 
45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu
-kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 ( o gramaturze min 1,2g ) - 10szt
- tupfery kule 17N 20 x 20 -10szt
-peseta plastikowa 13cm- 1szt
-strzykawka 10ml
-strzykawka 20ml
-igła 1,2 x 40
-igła 0,8 x 40
-ostrze nr 11
-imadło metalowe 13cm
-opakowanie typu twardy blister?
Odp. : Zgodnie z SWZ.

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 zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma organizerami 
przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma organizerami 
przewodów
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma organizerami 
przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm 
x190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/
m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
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Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu 
chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania 
sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. 
Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. 
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku 
otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 
etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 
dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 52, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji kończyny:

7) 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5
cm

8) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
9) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 

150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w 
strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane
z organizatorami przewodów:
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Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 
g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. 
Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na 
rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w 
obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności 
wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku 
otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej 
etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, 
dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada 
taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia 
wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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29. Pakiet 25 
Poz. 1-6 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP (polipropylen). Materiał ten jest bardziej 
wytrzymały na temperaturę oraz odczynniki chemiczne. Jest materiałem bardzo często 
wykorzystywanym do produkcji pojemników histopatologicznych. 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
Poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300 ml? 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
Poz. 10-11 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki z zamykaniem „pokrywa na wcisk”? W przypadku pojemników o 
większych pojemnościach taki sposób zamykania jest bardziej praktycznym rozwiązaniem i zapewnia 
całkowitą szczelność zamknięcia. 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
Poz.7 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik 30 ml z 10% formaliną, z zakręcaną zakrętką? 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 15 
Czy Zamawiający dopuści podanie w pakiecie 15 cen jednostkowych z trzema miejscami po przecinku,
lub podanie cen za opakowanie? Ceny jednostkowe w większości pozycji w pakiecie 15 są bardzo
niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcy możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny
łącznej. 
Odp. : Zamawiający dopuszcza.
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