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Dot. SPZOZ/ZP/382/23/2022

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 materiałów medycznych".

1. Część nr 29
Czy  Zamawiający  w  pozycji  10  dopuści  zaoferowanie  sfinkterotomów  dwukanałowych  lub
trójkanałowych, maksymalne wysunięcie igły 5 – 7 mm.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie w części nr 25 zestawu wkładów do wstrzykiwcza składającego się z: 
- wkład jednorazowego użytku poj. 200 ml 2szt.
- dren typu T 150 cm
- szybko złącze typu J
Odp.: Zgodnie  SWZ

3. Pytanie do pakietu 30 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  o  tych  samych  właściwościach  technicznych  i  użytkowych lecz
pakowany w op. 3g zamiast 2g? Zamawiający otrzyma większą ilość produktu w tej samej cenie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4.  Czy  Zamawiający  w  pakiecie  5  pozycja  2  dopuści  wycenę  butelki  o  pojemności  250  ml
wyskalowanej do 230 ml, 21 sztuk w opakowaniu, w ilości 9 opakowań?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu 6 pozycje 1-6 oraz w pakiecie 7
preparatów z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy pakietów: 5, 6, 7, 8, 16: prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość
opakowań handlowych  w przypadku  występowania  na  rynku  opakowań posiadających  inną  ilość
sztuk (tabletek, ampułek, butelek itp.), niż umieszczone w SWZ:
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 podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też
 ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

Odp.: Proszę przeliczyć ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.

7.  Do treści §5 ust.1 tiret drugie wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu
dotyczącego  kar  umownych  za  niedostarczenie  w  terminie  zamówionej  partii  towaru  poprzez
wprowadzenie  zapisu  o  karze  w  wysokości  1%  wartości  nie  dostarczonej  w  terminie  części
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

8. Do §5 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 2 in fine Umowy o
treści: „[…], może dokonać zakupu na koszt wykonawcy” na zdanie następujące: „Różnicą w cenie
zakupu interwencyjnego partii asortymentu, którego dotyczy zwłoka, Kupujący obciąży Sprzedawcę”
Wykonawca wyjaśnia, że wyżej wskazane postanowienie pozostaje niezgodne z przepisami prawa, z
utrwaloną  doktryną  i  judykaturą.  Zamawiający  zastrzega  sobie  bowiem  prawo  do  obciążenia
Sprzedawcy pełnymi kosztami zakupu interwencyjnego, co w konsekwencji prowadzi do wypaczenia
jego ustawowego uprawnienia. Przepis art. 479 k.c. uprawnia wierzyciela, w razie zwłoki dłużnika do
nabycia na jego rzecz rzeczy tego samego gatunku, jednak z zastrzeżeniem, że „wierzyciel może żądać
zwrotu  kosztów  nabycia  zastępczego  od  dłużnika,  a  zarazem  nie  jest  uprawniony  do  zapłaty
dłużnikowi  swojego  świadczenia,  prowadziłby  do  niesłusznego  wzbogacenia  tego  wierzyciela.”
(Kodeks  cywilny,  Komentarz,  J.M.  Kondek,  red.  K.  Osajda,  2021  r.).  Powyższe  konsekwentnie
potwierdza judykatura- Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 5 sierpnia 2016 r., sygn. akt: I ACa 322/16
wskazał,  że:  „Jeżeli  nabycie  rzeczy  wynika  z  umowy  wzajemnej,  to  po  zrealizowaniu  go  przez
wierzyciela,  obowiązek  dłużnika  dotyczy  kosztów  nabycia,  pomniejszonych  o  cenę,  do  której
uregulowania  zobowiązany  byłby  wierzyciel.  Sąd  Apelacyjny  w  Krakowie  w  kolejnym  wyroku
podsumował,  że  „Roszczenie  o  zapłatę  kosztów,  o  jakich  mowa  w  art.  479  KC,  ma  charakter
odszkodowawczy. Odliczenie zaś od kosztów zakupu zastępczego ceny uzgodnionej między stronami
stanowi uwzględnienie zasady compensatio lucri cum damno, gdyż stanowi uwzględnienie tego, co
wierzyciel zaoszczędził nie świadcząc stronie pozwanej.” (wyrok z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt: I
AGa 29/19).  Mając na uwadze powyższe, w celu wyeliminowania ryzyka nieważności (z  uwagi na
wprowadzenie do umowy niezgodnego z przepisami prawa postanowienia), Wykonawca zwraca się z
wnioskiem o zmianę ww. zapisu jak powyżej.
Odp.:  Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.

9. Do §6 ust.2 tiret czwarte wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z
obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej
(bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w
cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia
kary przez Wykonawcę?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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10. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1,2
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu,  aby  na  każdym  wkładzie
nadrukowana była data ważności i dopuszczenie wkładów workowych z datą produkcji na każdym
wkładzie.
Wkłady workowe będące przedmiotem postępowania są wyrobem medycznym zakwalifikowanym do
klasy  I  niesterylnej  i  nie  są  one  indywidualnie  pakowane  w  opakowanie  typu  folia  papier  i  w
odniesieniu  do  tego  typu  wyrobów  przepisy  ustawy  o  wyrobach  medycznych  oraz  właściwych
unijnych dyrektyw nie nakładają na wytwórców obowiązku drukowania daty ważności  na każdym
pojedynczym  egzemplarzu.                             
Wobec powyższego ważność produktu podana jest na każdym najmniejszym opakowaniu zbiorczym.
Na każdym pojedynczym egzemplarzu jest zaznaczona data produkcji wyrobu co gwarantuje pełną
jego identyfikację oraz stwierdzenie jego okresu przydatności do użycia.
Odp.:  Zamawiający dopuszcza wkłady z datą produkcji  na każdym wkładzie pod warunkiem, że
wykonawca dostarczy dokument potwierdzający okres przydatności do użycia. 

11. Dotyczy  wzoru umowy
Prosimy  o  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  postanowień  waloryzacyjnych,  tj.  postanowień
dotyczących  zasad  zmian  wysokości  wynagrodzenia,  zgodnie  z  treścią  art.  440  ustawy  Prawo
zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji
w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się
niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.
Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do
zakupu produktów lub usług  po cenach dużo  wyższych niż  te,  które  były  aktualne w momencie
konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać
tej  sytuacji,  co  doprowadzi  do  niezrealizowania  przez  niego  dostaw  wynikających  z  umowy
przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.
W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie
z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy
przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes
zamawiającego,  zapewniając  prawidłową  i  niezakłóconą  realizację  dostaw  produktów  objętych
umową przetargową.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

12. Część 1, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o paroprzepuszczalności 3000g/m2/24h?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

13. Część 1, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści przylepce do zamykania brzegów ran pakowane w blister a’6 szt. x 50op., z
wyceną za opakowanie a’6 oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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14. Część 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompres bez nitki rtg?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

15. Część 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Część 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności minimum 10g/g?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Część 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Część 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład pod opatrunek gipsowy w opakowaniu a’12 szt. z podaniem ceny
za 1 sztukę?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Część nr 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podkład pod opatrunek gipsowy w opakowaniu a’6 szt. z podaniem ceny za
1 sztukę? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Część 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

21. Część 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

22. Część 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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23. Część 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Część 12, pozycja 4, 5
Czy Zamawiający dopuści serwety z 2 warstwowego laminatu (włóknina + folia)?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

25. Część 12, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cm x 45 cm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

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

27. Część 13, pozycja 7-9
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie swobodnym z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Część 13, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Część 13, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Część 13, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Część 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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32. Część 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy typ 6-15-6 mm?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

33. Część 20, pozycja 3
Czy  Zamawiający  dopuści  rurki  Guedel,  których  rozmiar  jest  kodowany  na  korpusie  jedynie
kolorystycznie?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Część 20, pozycja 5
Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw  do  przetoczeń  płynów  infuzyjnych  z  precyzyjnym  regulatorem
przepływu  w  zakresie  5  –  250ml/h,  wykonane  z  PCV  bez  zawartości  DEHP,  bez  zastawki
antyrefluksowej, dren o długości 145cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie
tej pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Część 20, pozycja 6 i 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

36. Część 20, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sukienki z dekoltem w kształcie litery Y?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 17
Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym
odsysaniu a zarazem  bezpieczny  ze względu na właściwości antybakteryjne (badania do wglądu
zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają
w pokrywie dwa króćce (pacjent,  próżnia),  o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu
drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta  jest  uniwersalny: gładki,  rozszerzający  się,  przez co
dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny,
zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną,
w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta
oraz szeroki otwór do pobierania próbek lub zadawania saszetek z żelem. Wkłady (certyfikowane jako
produkt  medyczny  ze  znakiem  CE,  spełniający  wszystkie  wymagania  określone  w  odpowiednich
regulacjach  prawnych).  Wkłady  okrągłe,  wykonane  z  polietylenu  pakowane  w  formie  częściowo
sprasowanej  dla  zmniejszenia  objętości,  na  każdym  wkładzie  jest  umieszczona  fabrycznie
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nadrukowana data ważności i  numer serii.    Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1000ml,2000ml.
Kanistry  (okrągłe)  kompatybilne  z  oferowanymi  wkładami,  ze  skalą  pomiarową  (która  umożliwia
prowadzenie  dokładnego bilansu płynów, bez  stosowania  dodatkowych urządzeń),  z  możliwością
mycia  ręcznego,  mechanicznego  i    sterylizacji  w temp.121st.C,  wyposażone  tylko  w zaczep  do
mocowania.  Kanistry  z  przezroczystego  tworzywa,  odpornego  na  uszkodzenia  mechaniczne,
certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich
regulacjach  prawnych.  Wkłady  i  pojemniki  są  oznakowane  znakiem  CE  (do  wglądu  deklaracja
zgodności). Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na
cechy  użytkowe  (szczelność,  prostotę  użytkowania)  oraz  na  opatentowaną,  antybakteryjną
technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg.
ISO  22196  –  do  wglądu  dla  zamawiającego).  Oferowany  system  jest  konkurencyjny  cenowo.  W
przypadku nie dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

38. Dot. Część 1 poz. 10
Czy  nie  doszło  do  omyłki  pisarskiej  i  Zamawiający  nie  miał  na  myśli  g /m2/24h/37ºC?
Paroprzepuszczalność  liczona  jest  w  jednostkach  na  metr  kwadratowy,  nie  metr  sześcienny
opatrunku.
Odp. Tak, nastąpiła omyłka. 

39. Dot. Część 3 poz. 1
Czy w toku badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do kart 
danych technicznych  potwierdzających spełnianie wymagań SWZ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Dot. Część 3 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

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

42. Dot.   Część   3 poz. 5:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów z opatrunkiem z klejem kauczukowym?
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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43. Dot. Część 4, poz. 1-3:
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe zgodne z parametrami SWZ w opakowaniach a’2szt? Cena 
będzie podana za 1szt. zgodnie z formularzem cenowym.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

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

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

46. Dot. Część 12
Czy Zamawiający wymaga serwet jałowych w każdej pozycji?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

47. Dot. Część 13, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

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

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

50. Dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraz zgodę na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 1 drugi myślnik do 0,5% ceny 
niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki, w dostawie 
lub reklamacji lub na inne złagodzenie kary umownej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

51. Czy Zamawiający dopuści w Część nr 3 – Opatrunki niejałowe, dopuści w pkt. 3 Przylepiec 
hipoalergiczny włókninowy z klejem akrylowym 9,1 cm x 2,5 cm ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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52. Część 1, poz. 3-6
Czy  zamawiający  wydzieli  poz.3-6  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.

53. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie
w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, ,
które  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  spełniają  normy  tzw.  opatrunków  inwazyjnych  oraz
chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu
zamówienia.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

54. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu
sterylizacji  ponieważ  raport  walidacji  dotyczy  konkretnej  partii?  Ponadto  nie  jest  to  dokument
wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.
Odp.: Zamawiający wymaga

55. Część 12, poz. 1-2
Czy  zamawiający  wydzieli  poz.1-2  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.

56.  Czy  zamawiający  dopuści  serwetę  pakowana  indywidualnie  oraz  wycenę  za  opakowanie
zawierające 1 szt?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

57. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie
w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, ,
które  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  spełniają  normy  tzw.  opatrunków  inwazyjnych  oraz
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chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu
zamówienia.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

58. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu
sterylizacji  ponieważ  raport  walidacji  dotyczy  konkretnej  partii?  Ponadto  nie  jest  to  dokument
wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.
Odp.: Zamawiający wymaga.

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

60. Część 13, poz. 7-9
Czy zamawiający wymaga wyceny za opakowanie zawierający 25 mb w stanie rozciągniętym?
Odp.: Tak.

61. Część 13, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nitkowe 8 warstwowe? Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

62. Czy Zamawiający w części 29, poz. 7 dopuści protezę pigtail, z pętlą mocującą, bez listków?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

63. Czy Zamawiający w części 29, poz. 8 dopuści protezę podwójny pigtail, z pętlami mocującymi, bez
listków?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

64. CZĘŚĆ NR 4:
• Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 

cm? Odp.: Zgodnie z SWZ.

• Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie 
wiązania do 4 min. pakowanych po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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• Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w 
zgrzewane opakowania foliowe, których gaza nośna jest obustronnie pokryta gipsem 
medycznym i nawinięta na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający 
modelowanie  i nakładanie opaski? Odp.: Zamawiający dopuszcza.

• Poz. nr 4- 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów pod opatrunek 
gipsowy pakowanych po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?                  
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

65. CZĘŚĆ NR 14
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm 
pakowanego a’ 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub opatrunku w rozmiarze 
20 x 20 cm pakowanego w opakowanie a’ 10 szt.?
Odp.: Zamawiający dopuszcza rozmiar 20x20 cm.

66. CZĘŚĆ NR 15
• Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych

pakowanych w opakowania a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

• Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych w
rozmiarze 10 x 35 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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