Warszawa, dnia 08.05.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.291/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
dostawy
materiałów
medycznych
jednorazowego
użytku”
„sukcesywne
(Nr
sprawy
SPZOZ.U.291/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 13.05.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet nr 16, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o dł. l80cm, śr. kathetera 1,8mm, śr. lgły 0,6mm, dł. igły 4-5mm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Pakiet nr 16, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o dł. 230cm i średnicy 2,4, średnica igły 0,6mrn, dł. igły 4-5mm,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również igły o dł. 230cm i średnicy 2,4, średnica igły
0,6mrn, dł. igły 4-5mm,
Pytanie 3
Pakiet nr 16, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników dla dorosłych mikrobiologicznie czystych, pakowanych w
opakowania jednostkowe w warunkach aseptycznych, śr. otworu 22 x 25mm, pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ustniki dla dorosłych mikrobiologicznie czyste, pakowane
w opakowania jednostkowe w warunkach aseptycznych, śr. otworu 22 x 25mm.
Pytanie 4
Pakiet nr 16, poz. 2
Prosimy o doprecyzowanie co oznacza stwierdzenie „(sterylny-opcja)”- dotyczące ustników. Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania ustników niesterylnych i sterylnych do wyboru przez Zamawiającego, prosimy o
określenie ilości wymaganych ustników sterylnych w celu prawidłowej wyceny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustników niesterylnych. Jeżeli oferent w swej ofercie nie posiada ustników niesterylnych może zaproponować sterylne.
Pytanie 5
Pakiet nr 31, poz. 2-3
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga szczypiec biopsyjnych powlekanych, w celu ochrony kanału endoskopu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 6
Pakiet nr 31, poz. 2-3
Prosimy o dopuszczenie j.u. szczypiec biopsyjnych powlekanych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce powlekane.
Zapytanie nr 2 z dnia 14.05.2020 r.
Dotyczy pakietu nr 10:
Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 7 warstwowej łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2.Czy Zamawiający w poz. 1c dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach
120mm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200m ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach
120mm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 125mm x 200m.
Pytanie 3.Czy Zamawiający w poz. 1i dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze
75mm x 35mm x 100m?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4. Czy Zamawiający w poz. 1j dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze
100mm x 40mm x 100m?Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza hemostatyk , którego okres wchłaniania
wynosi 3-6tyg z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 3 z dnia 19.05.2020 r.
Pytanie nr 1 do Zadania nr 11 poz. 1:
Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w
art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w przedmiotowym zadaniu wchłanialnego hemostatyku - wchłanialnej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości
antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni.
Rozmiar 5x7 cm.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wchłanialnego hemostatyku - wchłanialnej
gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x7 cm.
Pytanie nr 2 do Zadania nr 11 poz. 2:
Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sformułowaną w
art. 7 ust. 1 ustawy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w przedmiotowym zadaniu wchłanialnego hemostatyku - wchłanialnej gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości
antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni.
Rozmiar 5x1,25 cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wchłanialnego hemostatyku - wchłanialnej
gazy wykonanej w 100% z utlenionej celulozy posiadający właściwości antybakteryjne dzięki niskiemu PH: 2-4, całkowicie biodegradowalne w organizmie w przeciągu 4 tygodni. Rozmiar 5x1,25 cm.
Pytanie nr 3 do Zadania nr 11 poz. 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu środka hemostatycznego w postaci walca o identycznych parametrach użytkowych wedle opisu zamawiającego pakowanego po
5 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie środka hemostatycznego w postaci
walca o identycznych parametrach użytkowych wedle opisu zamawiającego pakowanego po 5 sztuk.
Zapytanie nr 4 z dnia 18.05.2020 r.
Pytanie 1
Dotyczy zapisów SIWZ
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu,
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie
złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i
składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana
jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do
postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz
podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia
publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie
pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i
składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba
umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także
przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej
przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Pytanie 2
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą,
niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza

brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania
(włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie
wykonawcy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zapytanie nr 5 z dnia 15.05.2020 r.
Pytanie 1
Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 17
Przy podawaniu leków wrażliwych na światło, niezwykle ważne jest, aby cała linia infuzyjna, zarówno butelka
i przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zabezpieczona była przed światłem. Używanie przyrządu do
podawania leków światłoczułych bez osłonięcia butelki z lekiem, nie gwarantuje bezpieczeństwa infuzji. Czy
w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę przed światłem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę
przed światłem.
Pytanie 2
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1-4
Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy oferowane strzykawki mają posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz tłoka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki posiadały zabezpieczenie przed
wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz tłoka.
Pytanie 3
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły w rozmiarze 0,33x12mm, pozostałe zapisy zgodnie z
SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły w rozmiarze 0,4x20mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 19
Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt.
strzykawek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub
jego równowartość.
Pytanie 6
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 20
Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt.
strzykawek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub
jego równowartość.
Pytanie 7
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 21
Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 100 szt.
strzykawek?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub
jego równowartość.
Pytanie 8
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 22
Prosimy o informację, czy należy wycenić jedną strzykawkę czy opakowanie handlowe zawierające 50 szt.
strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wycenić jedno opakowanie handlowe zawierające 100 szt. lub
jego równowartość.
Pytanie 9
Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 23, 24
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki ze skalą nominalną, bez skali rozszerzonej, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy pakietu nr 20 pozycja 1, 7
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniule bez linii RTG, widoczne w USG, tak jak obecnie używane, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 6 z dnia 20.05.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet nr 16 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Długość 230mm , średnica 1,8mm, średnica igły wew.
0,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 31 Czy zamawiający dopuści w Poz. 1 Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa do
endoskopowego usuwania polipów. Owalna, o średnicy 15mm i 24mm . Sterylne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 śr. 2,3mm, dł. 180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również jednorazową pętlę elektrochirurgiczną kolonoskopową
do endoskopowego usuwania polipów. Owalna, o średnicy 15mm i 24mm . Sterylne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 śr. 2,3mm, dł. 180 cm.
Zapytanie nr 7 z dnia 21.05.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów wykonanych z papieru o przenikaniu
powietrza 11,40 UM/Pa.s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej
niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,80 kN/m, folia siedmio warstwowa łącznie z warstwą
kleju, wytrzymałość folii na zerwanie wzdłuż min. 65N i w poprzek min. 62N? Reszta zgodna z opisem.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Pakiet 10, poz. 1i: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 7,5cm x 2,5cm x
100m?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3
Pakiet 10, poz. 1j: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 10cm x 5,0cm x
100m?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Pakiet 18, poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 8cm?
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
Pakiet 30, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL o długości
140cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch w rozmiarze XL o długości 140cm.
Pytanie 6
Pakiet 30, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS, z zapięciem
na rzep pętelki 13cm x 2cm i haczyki 5cm x 2cm, oznaczeniem rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabez pieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczątki, w opakowaniu dodatkowo dwa ręczniki w rozm. 20x40cm? Reszta zgodna z opisem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch z włókniny SMS, z zapięciem na rzep pętelki 13cm x 2cm i haczyki 5cm x 2cm, oznaczeniem rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczątki, w opa kowaniu dodatkowo dwa ręczniki w rozm. 20x40cm.
Zapytanie nr 8 z dnia 22.05.2020 r.
Pytanie 1

Pakiet 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z
technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu).
Pytanie 2
Pakiet 13 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu)
Pytanie 3
Pakiet 13 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z
technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu)
Pytanie 4
Pakiet 13 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu) z gładką powierzchnią zewnętrzną w rozmiarach od 5,5 do 9,0?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu) z gładką powierzchnią zewnętrzną w rozmiarach od 5,5
do 9,0.
Pytanie 5
Pakiet 13 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu) o poziomie protein lateksu ≥ 50 μg/g oraz AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rękawic z prostym mankietem z
technologią Surefit (eliminacja zwijania mankietu) o poziomie protein lateksu ≥ 50 μg/g oraz AQL
0,65.
Pytanie 6
Pakiet 18 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko
175/185 kPa.
Pytanie 7
Pakiet 18 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko
175/185 kPa.
Pytanie 8
Pakiet 18 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko
175/185 kPa.
Pytanie 9
Pakiet 18 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety o odporności na rozerwanie sucho/morko
175/185 kPa.
Pytanie 10
Pakiet 19 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta do artroskopii o odporności na rozerwanie sucho/morko
175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę do artroskopii o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa.
Pytanie 11
Pakiet 19 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta o wymiarach 75x75cm jest o odporności na rozerwanie
sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw, w którym serweta o wymiarach 75x75cm
jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa.
Pytanie 12
Pakiet 19 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym serweta o wymiarach 120x150cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestawu w którym serweta o wymiarach
120x150cm jest o odporności na rozerwanie sucho/morko 175/185 kPa.
Pytanie 13
Pakiet 30 pozycja 3:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym
gumką.
Pytanie 14
Pakiet 30 pozycja 3:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha w kolorze zielonym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie fartucha w kolorze zielonym.
Pytanie 1 do SIWZ
Prosimy o wykreślenie zapisu w rozdziale 8 SIWZ: ”a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skom presować do jednego pliku archiwum (ZIP).” – dotyczy ofert składanych za pomocą miniportalu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 1 do wzoru umowy
W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią
choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie
w § 11 wzoru umowy proponowanego zapisu:
„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie
z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i
dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 do wzoru umowy
Prosimy o poprawkę oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej czasu trwania umowy w § 12 ust. 1
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonał poprawki oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej czasu trwania umowy w § 12 ust. 1.
Pytanie 3 do wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:
„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich
przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizo wania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”
Odpowiedź: Zamawiający dopisał do wzoru umowy Paragraf traktujący o sile wyższej w brzmieniu zawartym w odpowiedzi na zapytanie nr 14 pytanie 39.
Zapytanie nr 9 z dnia 25.05.2020 r.
Pytanie 1
P16 poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej
szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek pla stikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość włosia
szczoteczki 13 mm , średnica włosia szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt. ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 240cm, długość
włosia szczoteczki 13 mm, średnica włosia szczoteczki 5 mm, dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm.
Pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie - 50 szt.
Pytanie 2
P21 Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do
endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawienie klip sa względem miejsca krwawienia, klipsownice dostępne w długościach 235 cm, współpracujące z kanałem
endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu
magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 20 sztuk klipsow nic gotowych do użycia ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa
względem miejsca krwawienia, klipsownice dostępne w długościach 235 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 20 sztuk klipsownic gotowych do użycia.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu P21 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia
oferty ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu P21 do oddzielnego
pakietu nr 32, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.
Pytanie 4
P31 Poz. 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych
kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczę kach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez
kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm;
długość 160 (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o
średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące
z kanałem roboczym 2,8 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o
zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie
się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8
mm; długość 160 (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z
czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm.
Pytanie 5
P31 Poz. 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych
kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiają-

cych otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczę kach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez
kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm;
długość 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi
markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki
o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o
zwiększonej pojemności łopatek, z igłą, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie
się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8
mm; długość 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z
czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm.
Zapytanie nr 10 z dnia 26.05.2020 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że wykaz dostaw, zaświadczenie z US, ZUS i CEiDG mają być złożone wraz z
ofertą.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga złożenia wykazu dostaw, zaświadczenia z US, ZUS i CEiDG wraz z ofertą.
Pytanie nr 2
Pakiet 4, Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności
520 ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk
o pojemności 520 ml.
Pytanie nr 3
Pakiet 4, Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 15 ml. ze skalą do 10 ml.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 15 ml. ze skalą do 10 ml.
Pytanie nr 4
Pakiet 4, Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 120 ml
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120 ml
Pytanie nr 5
Pakiet 4, Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników pakowanych w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. z od powiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę (3 x 50 szt. = 150 szt.)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemniki pakowane w opakowanie zbiorcze po 50
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę (3 x 50 szt. = 150 szt.)
Pytanie nr 6
Pakiet 4, Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 120 ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120 ml.
Pytanie nr 7
Pakiet 4, Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 2300 ml.
Pytanie nr 8
Pakiet 4, Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 5600 ml.
Pytanie nr 9
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów
przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości
zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wraża zgody na dodanie do wzoru umowy ww. sformułowania.
Pytanie nr 10
Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączniki w formie edytowalnej są dostępne na jego stronie
www.zozursynow.pl w zakładce zamówienia przy ogłoszeniu dotyczącym niniejszego postepowania.
Zapytanie nr 11 z dnia 26.05.2020 r.
Pytanie nr 1
Pakiet 3, poz.1-4
czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki bez skali rozszerzonej.
Pytanie nr 2
Pakiet 3, poz.5-6
czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową.
Pytanie nr 3
Pakiet 3, poz. 9-10
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Pytanie nr 4
Pakiet 3, poz.1-7, 9-10
Czy zamawiający wydzieli poz.1-7, 9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz.1-7, 9-10 pakietu 3 do osobnego pa kietu 33, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.
Pytanie nr 5
Pakiet 5, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści wziernik o wymiarach - długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej
ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; długość łyżki 109 mm (+/-1); dla
rozmiaru M-26 mm +/-1 , długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/1); dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1, długość łyżki 108 mm (+/-1); dla rozmiaru XXS-15 mm +/-, długość łyżki
102 mm (+/-1), odpowiednio do pozycji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6
Pakiet 5, poz. 3
Czy zamawiający odstąpi od wymogu testów klinicznych (badań masowych), ponieważ wskazuje to na jed nego producenta, co ogranicza uczciwą konkurencję?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7
Pakiet 5, poz. 3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przelicze niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8
Pakiet 5, poz.3
Czy zamawiający dopuszcza i wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk,
wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzy stwo Ginekologiczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Pakiet 17, poz.1
czy zamawiający dopuści nerkę medyczna jednorazowego użytku z pulpy higienicznej pojemności 0,7 l i właściwościach wodoodpornych ( co najmniej 4 godziny wodoodporności ), biodegradowalna, do maceratora o
wymiarach: dł. 250 mm x szer. 135 mm x wys. 40 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nerkę medyczna jednorazowego użytku z pulpy higienicznej pojemności 0,7 l i właściwościach wodoodpornych (co najmniej 4 godziny wodoodporności ), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł. 250 mm x szer. 135 mm x wys. 40 mm.

Pytanie nr 10
Pakiet 17, poz.2
czy zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 0,800 l z pulpy higienicznej o właściwościach wodo odpornych.( co najmniej 4 godziny wodoodporności ), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł 250
mm szer. 110 mm x wys. 120 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kaczkę męską o pojemności 0,800 l z pulpy higie nicznej o właściwościach wodoodpornych. (co najmniej 4 godziny wodoodporności), biodegradowalna, do maceratora o wymiarach: dł 250 mm szer. 110 mm x wys. 120 mm.
Pytanie nr 11
Pakiet 28, poz.1
czy zamawiający dopuści pojemność 0,5-0,8 litra?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12
Pakiet 28, poz. 5
czy zamawiający dopuści pojemność 0,2 litra?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 12 z dnia 27.05.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 16, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły zabezpieczone osłonką z PTFE, o długości roboczej narzędzia 2300mm i o średnicy 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również igły zabezpieczone osłonką z PTFE, o długości roboczej narzędzia 2300mm i o średnicy 2,4mm.
Pytanie nr 2
Pakiet 16, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 22mm x 27mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ustnik o wymiarach otworu głównego 22mm x
27mm.
Pytanie nr 3
Pakiet 21, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownice pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również klipsownice pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia).
Pytanie nr 4
Pakiet 31, poz. 2, 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce powleczone PE? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce powleczone PE.
Zapytanie nr 13 z dnia 27.05.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 13, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
"Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.
Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Długość minimalna 295mm
Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3"
bezpudrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i
lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i
chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.
Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Długość minimalna 295mm
Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL -

1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2
Pakiet 13, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
"Sterylne syntetyczne rękawice chirurgiczne, neoprenowe, koloru kremowego.
Kształt anatomiczny,szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.
Powierzchnia zewnętrzna teksturowana.
Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem
Grubość na palcu m.in. 0,160 mm
Minimalna długość 300mm AQL 0,65-1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE,sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 3
Pakiet 13, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
"Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, koloru zielonego, rękawice wewnętrzne do systemu
podwójnych rękawic.
Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń.
Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną.
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.
Wewnętrzna pokryta poliuretanem i nawilżana lub pokryta środkiem HydraSoft. Grubość na palcu 0,21 mm
+/-0,04mm
Minimalna długość 295mm
Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanej
metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 0,65-1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 4
Pakiet 13, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
"Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru białego, Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem.
Grubość rękawicy na palcu m.in. 0,20 mm+/-0,04mm Na dłoni m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Na mankiecie m.in. 0,20 mm+/-0,04mm
Długość minimalna 295mm
Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5
Pakiet 13, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
"Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, koloru kremowego, Mikro teksturowane
Kształt anatomiczny ,szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
Brzeg mankietu rolowany z taśmą adhezyjną
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana Grubość na palcu 0,220 mm +/-0,05mm

Na dłoni 0,200 mm +/-0,05mm
Na mankiecie 0,200 mm +/-0,05mm
Minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru: 295mm Poziom protein lateksu <30ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3)
AQL 1,0
Rozmiary od 5,5 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta
oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3 Wyrób medyczny: Klasa III"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 6
Pakiet 15, poz. 1, 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet
rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm,
dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zarejestrowane jako
wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki nezależnej od producenta - dołączony do oferty. Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN ISO 374 – 1,2,4,5 i EN 16523 EN 420- potwierdzo ne badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Odporne na przenikanie min. 10
cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta -dołączone
do oferty oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 preparatów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (dołączone do oferty badania z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej - dołączone do oferty. Rozmiary S, M, L, XL opakowanie a 200 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe,
niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony
wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość
minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,07±0,01 mankiet
0,06±0,01. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny
oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki nezależnej od producenta
- dołączony do oferty. Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wiru sów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN ISO 374 – 1,2,4,5 i EN 16523 EN 420- potwier dzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta - dołączone do oferty. Odporne na przenika nie min. 10 cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od pro ducenta -dołączone do oferty oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 preparatów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (dołączone do oferty badania z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej - dołączone do oferty. Rozmiary S, M, L, XL opakowanie a 200 szt.
Pytanie 7
Pakiet 15, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Gru bość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość 290- 300mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min 30N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50szt. , rozmiary S-XL.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm,
dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość 290- 300mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła
zrywająca przed starzeniem min 30N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony
osobistej kategorii III. Opakowanie 50szt. , rozmiary S-XL.
Pytanie 8
Pakiet 30, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.
Rozmiar fartucha oznaczony literowo (XL) w postaci wszywki w fartuchu.Fartuch z zakładanymi połami zło żony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu
book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, za pięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z polie -

stru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w wszywki, pozwalające na
identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym –
serweta włókniowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki
w rozmiarze 30x40cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej,
przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (XL) w
postaci wszywki w fartuchu.Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x
10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane
techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w wszywki, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta
włókniowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa
ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Pytanie 9
Pakiet 30, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2.
Rozmiar fartucha oznaczony literowo (L) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu
book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, za pięcie na rzep ok 2cm x 10 cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z polie stru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu
dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej,
przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo (L) w postaci wszywki w fartuchu. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną
aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep ok 2cm x 10
cm i ok 2 cm x 10 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane
techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym –
serweta włókninowa. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Pytanie 10
Pakiet 30, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji nr 3 i utworzenie oddzielnego pakietu na ten
produkt
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu P30 do oddzielnego
pakietu nr 34, modyfikacji ulega formularz asortymentowo – cenowy.
Zapytanie nr 14 z dnia 27.05.2020 r.
Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego z linią RTG, długość 500mm, CH 15; 18; 21;
24; 28; 30
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza dren silikonowy z linią RTG, długość 500mm, CH 15; 18;
21; 24; 28; 30.
Pytanie 2
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści w jednorazowy pojemnik z woda sterylna firmy TeleflexMedical, sterylna woda
apirogenna wraz z sterylnym łącznikiem, butelka o pojemności 650 ml do stosowania do nebulizacji ciepłej i
zimnej.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również jednorazowy pojemnik z woda sterylna firmy
TeleflexMedical, sterylna woda apirogenna wraz z sterylnym łącznikiem, butelka o pojemności 650 ml
do stosowania do nebulizacji ciepłej i zimnej.
Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra T CH 15; 18; 21; 24
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również dren Kehra T CH 15; 18; 21; 24
Pytanie 4
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejki bez nadruku w rozmiarze 40mmx 20mm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również naklejkę bez nadruku w rozmiarze 40mmx 20mm.
Pytanie 5
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny za op. a’100 szt. z przeliczeniem
wymaganej ilości tj. 6 op. a’ 100 szt..
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania ceny za op. a’100 szt. z
przeliczeniem wymaganej ilości tj. 6 op. a’ 100 szt.
Pytanie 6
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie lub wykreślenie wyrobu z ww. pozycji, ponieważ producent wycofał
go ze swojej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wycofuje wyrób jako niedostępny na rynku i modyfikuje formularz
asortymentowo-cenowy.
Pytanie 7
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu wielokanalikowego wykonanego z
miękkiego, nietoksycznego, medycznego PCW. Dren sterylny w rozmiarze 25mm, 9 kanalików, długość
25cm.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:
Rozmiar S : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2cm
Rozmiar M : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,6cm
Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 3cm
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników o następujących wymiarach:
Rozmiar S : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,4cm
Rozmiar M : Długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11,3cm, Szerokość części wąskiej
na całej długości 2,5cm
Rozmiar L : Długość części wąskiej: 8,5cm, Długość całego wziernika: 11,5cm, Szerokość części wąskiej na
całej długości 2,9cm
Opakowanie a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 47 op. a’ 100 szt.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS o poniższym opisie:
Wziernik ginekologiczny, sterylny, typu Cusco, jednorazowego użytku, kolor trzpienia biały; wymiary łyżki: dł.
10,5 cm, szer. Części wąskiej 2 cm rozmiar XS. Opakowanie a 100 szt
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ .
Pytanie 11
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS z trzpieniem w kolorze białym.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 12
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 26 op. a’50 szt.
Odpowiedź: Tak, zamawiający podnosi zamawianą ilość do 26 op.
Pytanie 13
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości staz automatycznych do całych sztuk tj. 54 szt..
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 54 szt. staz automatycznych.
Pytanie 14
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 72 op. a’25 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 72 op.
Pytanie 15
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o zaokrąglenie wymaganej ilości do całych opakowań tj. 106 op. a’100 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zamawia 106 op.
Pytanie 16
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli w rozmiarze:
Poszwa na koc: 210cm x 160cm
Poszewka na poduszkę: 80cm x 70cm
Prześcieradło: 210cm x 160cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również:
Poszwa na koc: 210cm x 160cm
Poszewka na poduszkę: 80cm x 70cm
Prześcieradło: 210cm x 160cm
Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 500 rolek a’ 80 podkładu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 500 szt. rolek. Każda rolka a’80 szt pojedynczych podkładów.
Pytanie 18
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 115 rolek a’ 80 podkładu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 115 szt. rolek Każda rolka a’80 szt. pojedynczych podkładów.
Pytanie 19
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego w kolorze białym w rozmiarze: szerokość
33cm, perforacja co 50cm, długość 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 92 rolki o długości 50mb (100
podkładów)./ pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również podkład ochronny w kolorze białym w rozmiarze:
szerokość 33cm, perforacja co 50cm, długość 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 92 rolki o
długości 50mb (100 podkładów).
Pytanie 20
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm.
Pytanie 21
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika w rozmiarze 40cm x 60cm lub 50cm x 80cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również ręcznik w rozmiarze 40x60cm.
Pytanie 22
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za opakowanie a’ 10 par z przeliczeniem wymaganej ilości 25
op. a’ 10 par.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cenę za opakowanie a’ 10 par z przeliczeniem
wymaganej ilości 25 op. a’ 10 par.
Pytanie 23
Dotyczy pakietu nr 11 – pozycja 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pakowanych a’10 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gąbki (kapcie) pakowane a’10 sztuk.
Pytanie 24
Dotyczy pakietu nr 11 – pozycja 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek pakowanych a’5 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gąbki (kapcie) pakowane a’5 sztuk.
Pytanie 25
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu, widocznych w RTG, ostrza i końcówki
kaniul są z PTFE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 26
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej wykonanej z PTFE widoczna w USG.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kaniulę pediatryczną wykonaną z PTFE widoczną w USG.
Pytanie 27
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje papieru w rozmiarze 210x280x143?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 210x280x143.
Pytanie 28
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 3,4,7,8,9,12
Czy Zamawiający wymaga aby papiery w ww. pozycjach były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez
producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby papiery w ww. pozycjach były papierami oryginalnymi,
zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu
Pytanie 29
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje papieru w rozmiarze 50mm x 30,5 m
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 50mm x 30,5 m
Pytanie 30
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody silikonowo węglową o wymiarze 7cm x 7cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę silikonowo węglową o wymiarze 7cm x 7cm.
Pytanie 31
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 100 op.
a’50 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na
100 op. a’50 szt.
Pytanie 32
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 60 op.
a’50 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na
60 op. a’50 szt.
Pytanie 33
Dotyczy Pakietu nr 24, poz. 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op.
a’50 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza cenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 2
op. a’50 szt.
Pytanie 34
Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej na troki o poniższym opisie:
Maska chirurgiczna trzywarstwowa z trokami o gramaturze min. 40/m2.
Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, Kolor zielony.
Pakowana po 50 szt. w kartonik umożlwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę chirurgiczną trzywarstwową z trokami o
gramaturze min. 40/m2. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, Kolor zielony. Pakowana po 50
szt. w kartonik umożlwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Pytanie 35
Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej na gumkę o poniższym opisie:
Maska chirurgiczna trzywarstwowa na gumkę.
Zgodna z normą 14683,typ IIR, BFE > /=98 %, Kolor niebieski.
Pakowana po 50 szt. w kartonik umożlwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również maskę chirurgiczną trzywarstwową na gumkę.
Zgodna z normą 14683,typ IIR, BFE > /=98 %, Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik
umożlwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Pytanie 36
Dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za op. a’ 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 240
op. a’ 50szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę za op. a’ 50 szt. z przeliczeniem
wymaganej ilości tj. 240 op. a’ 50szt.
Pytanie 37
Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koca w rozmiarze 160cm x 190cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koc w rozmiarze 160cm x 190cm.
Pytanie 38
Wzór mowy
Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów o następującej (lub podobnej) treści:
„Strony w drodze wyjątku mogą podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy
suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres
od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” – pod warunkiem uzgodnienia zamiany cen w aneksie do umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.
Pytanie 39
Wzór umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:
Siła Wyższa
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w
szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia
proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach
i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji
Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z
Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony
postanowiły inaczej.
6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to bezpośredni
związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami
kryzysowych (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do umowy następującego paragrafu:
Siła Wyższa
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję,
pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły
Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że
Strony postanowiły inaczej.
6. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to

bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych
chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r., modyfikacji
ulega wzór umowy.
Pytanie 40
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto
stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.
Odpowiedź : Zamawiający wskazuje, że w § 12 pkt 1. 4) sytuacja taka została przewidziana.
Zapytanie nr 15 z dnia 27.05.2020 r.
Pytanie nr 1
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Pytanie nr 2
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym,
plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na
sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również testy mycia umieszczone na specjalistycznym,
plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które
pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia
Pytanie nr 3
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 4: Prosimy o odstąpienie od wymogu aby uchwyt po umieszczeniu w nim
wskaźnika pozwalał na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego oraz dopuszczenie przyrządu ze stali
kwasoodpornej zawierającego osłonę z otworami utrudniającą dostęp czynnika myjącego pod którą
umieszczony zostaje wskaźnik.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również przyrząd ze stali kwasoodpornej zawierający
osłonę z otworami utrudniającą dostęp czynnika myjącego pod którą umieszczony zostaje wskaźnik.
Pytanie nr 4
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kalibrowane na parametry
121ºC/15min. I 134ºC/3,5min.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści etykiety o wymiarach 85x35? Tak nieznaczna
różnica w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność wyrobu.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również etykiety o wymiarach 85x35.
Pytanie nr 6
Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu z naniesioną substancją w
kolorze czarnym do zastosowania z opakowaniem papierowo-foliowym?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również testy zgrzewu z naniesioną substancją w kolorze
czarnym do zastosowania z opakowaniem papierowo-foliowym.
Zapytanie nr 16 z dnia 27.05.2020 r.
Pytanie nr 1.
Pakiet 14 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rury rozciągalne: 2 szt. – długość 180 cm, 1 szt. – długość 100 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2
Pakiet 14 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści maski bez pierścienia mocującego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3
Pakiet 14 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 29g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wagę filtra 29g.
Pytanie nr 4
Pakiet 14 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści długość 2m?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również długość 2m.
Pytanie nr 5
Pakiet 14 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę o następującym opisie:
- wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażony w dren o długości 210cm o przekroju gwiazdkowym zakończony uniwersalnym łącznikiem
- bez lateksu
- jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę o następującym opisie:
- wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie
- wyposażony w dren o długości 210cm o przekroju gwiazdkowym zakończony uniwersalnym
łącznikiem
- bez lateksu
- jednorazowego użytku?
Pytanie nr 6
Pakiet 14 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści 15 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również 15 cm.
Pytanie nr 7
Pakiet 14 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nebulizator o pojemności 6ml.
Pytanie nr 8
Pakiet 14 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9g oraz skuteczności nawilżania 24mg H2O/l
przy Vt 500 ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9
Pakiet 14 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji
bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 30g, sterylny?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci
o skuteczności filtracji bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 30g, sterylny
Pytanie nr 10
Pakiet 14 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności
filtracji bakteryjno/wirusowej 99,999%, waga 29g, sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub zgodnie z odpowiedzią do pytania 9
Pytanie nr 11
Pakiet 14 pozycje 11-12
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 11-12 z Pakietu 14 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12
Pakiet 14 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta,
mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając
szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje
ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia
maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren
do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki
przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maskę wykonaną z PVC, biokompatybilność,
nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując
potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej
wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie
rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona,
specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla
noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu,
co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty,
wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo.
Pytanie nr 14
Pakiet 14 pozycja 14
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 14 z Pakietu 14 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15
Pakiet 16 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rozmiar otworu głównego 21mm x 26,5mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16
Pakiet 16 pozycja 2
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu 16 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 17 z dnia 28.05.2020 r.
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy
kapitałowej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie należy do
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że
oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 10: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO
11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji
procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania
dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękaw w którym przenikalność powietrza wynosi min
10,29 um/Pa.s?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękaw w którym przenikalność powietrza wynosi
min 10,29 um/Pa.s.
Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękaw którego wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
wynosi 3,9 KN/m?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękaw którego wytrzymałość na rozciąganie w
poprzek wynosi 3,9 KN/m.
Pytanie nr 6
Dotyczy pakietu nr 10 pozycji C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze
12cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów w rozmiarze 12cm.
Zapytanie nr 18 z dnia 01.06.2020 r.
Pytanie nr 1.
Pakiet 2 poz.15
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Pakiet 2 poz.15
Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( nie
miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Pakiet 3 poz.1-4
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały tłok w kolorze kontrastującym innym niż
biały/mleczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4
Pakiet 3 poz.1-4
Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 5
Pakiet 3 poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością
przeliczenia w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również w/w strzykawki pakowane po 80szt/op. z
możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Pytanie nr 6
Pakiet 3 poz.6
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 25szt strzykawek?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga 2 szt.
strzykawek. Modyfikacji ulega Formularz asortymentowo-cenowy.
Pytanie nr 7
Pakiet 3 poz.7
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory luer?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 3 poz.7
Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Pakiet 3 poz.7
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10
Pakiet 3 poz.7
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę handlową na cylindrze?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11
Pakiet 3 poz.9
Czy Zamawiający wymaga aby koreczki miały trzpień poniżej krawędzi co znacznie zwiększy
bezpieczeństwo i aseptykę pracy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12
Pakiet 3 poz.11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike z filtrem bakteryjnym 1,2um bez
zastawki.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 13
Pakiet 3 poz.13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kranik tylko z optycznym identyfikatorem.
Pytanie nr 14
Pakiet 3 poz.14
Prosimy Zamawiającego o podanie konkretnych parametrów igieł, których wymaga.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 0.5x25mm; 0,7-0,9x40 mm.
Pytanie nr 15
Pakiet 3 poz. 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 0,40x20 zamiast 0,40x19mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 16
Pakiet 3 poz.18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 2,0x70mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17
Pakiet 3 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bezpiecznej o pojemności 3ml zamiast 2ml.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę bezpieczną o pojemności 3ml zamiast
2ml.
Pytanie nr 18
Pakiet 3 poz.19-22
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na
pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 19
Pakiet 3 poz.24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej z rozszerzoną skalą 2-2,5ml.
Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza również
Pytanie nr 20
Pakiet 3 poz.23,24
Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21
Pakiet 27 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego , którego przestrzeń wewnętrzna zapewnia
przepływ grawitacyjny na poziomie 320ml/min, przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym: 650ml/min,
objętość wypełnienia 0,085ml, mały rozmiar i przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi
medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock,
posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść, nie zawiera
lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczy i
chemioterapeutyków.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zawór bezigłowy, którego przestrzeń wewnętrzna
zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie 320ml/min, przepływ uzyskany w mankiecie
ciśnieniowym: 650ml/min, objętość wypełnienia 0,085ml, mały rozmiar i przeźroczysta budowa
ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew, kompatybilny z
końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość używania
przez 7 dni i 600 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami,
możliwość podawania krwi, tłuszczy i chemioterapeutyków.
Pytanie nr 22
Pakiet 27 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma przedłużkami, długość całego
zestawu : ok.9,5cm,objętośc wypełnienia: 0,35ml, szybkość przepływu: 143ml/min, mały rozmiar i
przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i równomierny wlew,
kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji wstawkę silikonową, możliwość
używania przez 7 dni i 500 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami,
możliwość podawania krwi, tłuszczy i chemioterapeutyków.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zawór bezigłowy z dwoma przedłużkami, długość
całego zestawu : ok.9,5cm,objętośc wypełnienia: 0,35ml, szybkość przepływu: 143ml/min, mały
rozmiar i przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, prosty tor przepływu i
równomierny wlew, kompatybilny z końcówkami luer i luer lock, posiada łatwą do dezynfekcji
wstawkę silikonową, możliwość używania przez 7 dni i 500 wejść, nie zawiera lateksu i nie wchodzi w
reakcję ze stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczy i chemioterapeutyków.
Pytanie nr 23
Pakiet 27 poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego, wykonanego z poliwęglanu z możliwością
podawania lipidów, objętość wypełnienia: 0,32ml, kranik wytrzymały na ciśnienie 4,5 bara , wszystkie ujścia
zabezpieczone koreczkami, ,optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość
zmiany pozycji w zakresie 360 stopni), prosty tor przepływu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu z
możliwością podawania lipidów, objętość wypełnienia: 0,32ml, kranik wytrzymały na ciśnienie 4,5
bara , wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, ,optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty
w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni), prosty tor przepływu
Zapytanie nr 19 z dnia 01.06.2020 r.

Zarys
Pytanie nr 1
Pakiet 1, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści ostrza ze stali węglowej bez wygrawerowanej nazwy producenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ostrza ze stali węglowej bez wygrawerowanej
nazwy producenta.
Pytanie nr 2
Pakiet 1, pozycja 7,19,21,22,23,27
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3
Pakiet 1, pozycja 15
Czy zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu, worek do zbiórki moczu o
pojemności 2000 ml, komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5
ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml), wyposażona w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne
zastawki, Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki
moczu, worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca
dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml),
wyposażona w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki, Dwuświatłowy dren o długości
120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym
łącznikiem do cewnika.
Pytanie nr 4
Pakiet 1, pozycja 20
Czy zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne o wymiarach 35x20 mm z nadrukiem pakowane po 1000
sztuk z przeliczeniem ilości opakowań „w górę” do 3 opakowań?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5
Pakiet 1, pozycja 20
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6
Pakiet 1, pozycja 24
Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 90 sztuk z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 15?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kieliszki do leków pakowane po 90 sztuk z
przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 15.
Pytanie nr 7
Pakiet 1, pozycja 26
Czy zamawiający dopuści golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej jednokrotnego użytku z podwójnym nieruchomym ostrzem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej
jednokrotnego użytku z podwójnym nieruchomym ostrzem.
Pytanie nr 8
Pakiet 1, pozycja 27
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Pakiet 1, pozycja 28
Czy zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający omyłkowo wpisał 12 D.
Zamawiający w tej pozycji oczekuje ostrzy 12 ze stali węglowej.
Pytanie nr 10
Pakiet 1, pozycja 28
Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne bez wygrawerowanej nazwy producenta?
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał 12 D. Zamawiający w tej pozycji oczekuje ostrzy 12.
Nazwa producenta może lecz nie musi być wygrawerowana na ostrzu
Pytanie nr 11
Pakiet 1, pozycja 28

Czy zamawiający miał na myśli ostrza chirurgiczne pakowanie po 100 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby ostrza były pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt.
Pytanie nr 12
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany zwinięty w „ślimak”, dostępne w rozmiarach CH 10 – CH
18 (co 2)?
Odpowiedź :Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13
Pakiet 2, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarach CH 12-18, długość 700 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również dreny Redona w rozmiarach CH 12-18, długość
700 mm.
Pytanie nr 14
Pakiet 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również butlę Redona 200ml.
Pytanie nr 15
Pakiet 2, pozycje 5 - 6
Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowe butelki z trwałą tłoczoną skalą w kolorze pojemnika, drenem o
długości 125cm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wysokociśnieniowe butelki z trwałą tłoczoną skalą
w kolorze pojemnika, drenem o długości 125cm.
Pytanie nr 16
Pakiet 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o pojemności 50ml z
łącznikiem dedykowanym dla drenu CH6 oraz drenem Redona CH6 o długości 50cm z trokarem ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17
Pakiet 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o pojemności 50ml z
łącznikiem dedykowanym dla drenu CH8 oraz drenem Redona CH8 o długości 50cm z trokarem?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 18
Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie folia, foliapapier?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu,
pakowany podwójnie folia, folia-papier.
Pytanie nr 19
Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-15ml, z
plastikową zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Pytanie nr 20
Pakiet 2, pozycje 15 - 17
Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z drenem o długości 150cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21
Pakiet 2, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z trokarem aluminiowym, rozmiary CH 16 x 21cm, CH 20, 24, 28 x
34cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Thorax z trokarem aluminiowym, rozmiary
CH 16 x 21cm, CH 20, 24, 28 x 34cm.
Pytanie nr 22
Pakiet 2, pozycja 25
Czy zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Nelaton o niesatynowej powierzchni oraz z jednolitym kolorowym konektorem odpowiadającym rozmiarowi cewnika?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik urologiczny typu Nelaton o niesatynowej
powierzchni oraz z jednolitym kolorowym konektorem odpowiadającym rozmiarowi cewnika.
Pytanie nr 23
Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml.
Pytanie nr 24
Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,2ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,2ml.
Pytanie nr 25
Pakiet 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml.
Pytanie nr 26
Pakiet 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml.
Pytanie nr 27
Pakiet 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a’50 szt. z przeliczeniem ilości do 94 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml,
pakowaną a’50 szt. z przeliczeniem ilości do 94 opakowań.
Pytanie nr 28
Pakiet 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną a’70 szt. z przeliczeniem „w górę” do ilości do 68 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml,
pakowaną a’70 szt. z przeliczeniem „w górę” do ilości do 68 opakowań.
Pytanie nr 29
Pakiet 3, pozycja 5 - 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych ze skalą jednostronną?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki do pomp infuzyjnych ze skalą
jednostronną.
Pytanie nr 30
Pakiet 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania strzykawek Janette a’25 szt. z przeliczeniem ilości do 68
opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę opakowania strzykawek Janette a’25 szt. z
przeliczeniem ilości do 68 opakowań.
Pytanie nr 31
Pakiet 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania koreczek do kaniul, sterylnych a’250 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę opakowania koreczek do kaniul,
sterylnych a’250 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8 pełnych opakowań.
Pytanie nr 32
Pakiet 3, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści aparat typu Mini Spike bez zastawki zwrotnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33
Pakiet 3, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,3 x 13mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 34
Pakiet 3, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,45 x 22mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 35
Pakiet 3, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę o pojemności 3 ml.
Pytanie nr 36
Pakiet 3, pozycja 19
Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.
Pytanie nr 37

Pakiet 3, pozycja 20
Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.
Pytanie nr 38
Pakiet 3, pozycja 21
Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 100 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.
Pytanie nr 39
Pakiet 3, pozycja 22
Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 50 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje strzykawek pakowanych po 100 szt.
Pytanie nr 40
Pakiet 3, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali.
Pytanie nr 41
Pakiet 3, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml bez rozszerzenia skali?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 3ml bez rozszerzenia skali.
Pytanie nr 42
Pakiet 4, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści pojemnik na preparaty histopatologiczne o pojemności 500 ml zamykane wieczkiem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na preparaty histopatologiczne o
pojemności 500 ml zamykane wieczkiem.
Pytanie nr 43
Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml lub 30ml?
Odpowiedź :Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 15 ml.
Pytanie nr 44
Pakiet 4, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz sterylny o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na mocz sterylny o pojemności 150 ml,
skalowany do 100ml.
Pytanie nr 45
Pakiet 4, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 150 ml, skalowany do 100ml?
Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na mocz o pojemności 150 ml, skalowany
do 100ml.
Pytanie nr 46
Pakiet 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2,3L lub 3,0L ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 2,3 l.
Pytanie nr 47
Pakiet 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wzierniki w pakowane po jednej sztuce w opakowaniu foliowym pakowane w opakowaniu zbiorczym po a’100 szt. z przeliczeniem ”w górę” ilości do 47 opakowań?
Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza również wzierniki w pakowane po jednej sztuce w
opakowaniu foliowym pakowane w opakowaniu zbiorczym po a’100 szt. z przeliczeniem ”w górę”
ilości do 47 opakowań.
Pytanie nr 48
Pakiet 5, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne typu Cusco o szerokości części wąskiej dla rozmiaru S:
24 mm ; dla rozmiaru M: 26 mm; dla rozmiaru L:30 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49
Pakiet 5, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne rozmiar XS o długości 107 mm i szerokości 20 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 50
Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51
Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości „w górę” do 8
opakowań?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52
Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne w kolorze miotełki różowo-białej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczoteczki cytologiczne sterylne w kolorze
miotełki różowo-białej.
Pytanie nr 53
Pakiet 5, pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 54
Pakiet 5, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści szczoteczki do wymazów cytologicznych zarejestrowane jako wyrób medyczny,
posiadające niezbędną dokumentację: CE, Deklarację Zgodności, dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych
będące potwierdzeniem wprowadzenia produktu do obrotu. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o
uzasadnienie, gdyż zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku prowadzenia badań klinicznych na powyższy wyrób.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby szczoteczki do wymazów cytologicznych zarejestrowane
jako wyrób medyczny, posiadały niezbędną dokumentację: CE, Deklarację Zgodności, dokument
potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Biobójczych będące potwierdzeniem wprowadzenia produktu do obrotu.
Pytanie nr 55
Pakiet 5, pozycja 6
Czy zamawiający w wyżej wymienionej pozycji miał na myśli opakowanie zamiast sztuki podanej w tabeli lub
tez zaokrąglenie do pełnej ilości sztuk (54 sztuki) staz automatycznych?
Odpowiedź: Zamawiający zaokrągla sztuki umieszczone w tabeli do 54 sztuk.
Pytanie nr 56
Pakiet 5, pozycja 8
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów anoskopu.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rurek anoskopowych jednorazowego użytku z obturatorem o
rozmiarze 85xØ20mm. Moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi. Rurka
endoskopowa zbudowana jest z materiału przewodzącego światło. Zaokrąglony dystalny koniec
obturatora rurki endoskopowej.
Pytanie nr 57
Pakiet 5, pozycja 10
Czy zamawiający oczekuje szpatułek do języka sterylnych czy niesterylnych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatułek do języka niesterylnych.
Pytanie nr 58
Pakiet 5, pozycja 12
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 59
Pakiet 6, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną bez znaku skracania rurki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 61
Pakiet 6, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści prowadnicę jednorazową o długości całkowitej 310 mm i rozmiarze 6Fr?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62
Pakiet 6, pozycja 6
Czy zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania z dwoma bocznymi otworami końcowymi o
łagodnie wyoblonych krawędziach o długości 50 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 63
Pakiet 6, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer CH12 o długości 16
cm, pakowany pojedynczo folia-papier bez drenu lub drenem dołączanym osobno?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu
Yankauer CH12 o długości 16 cm, pakowany pojedynczo folia-papier z drenem dołączanym osobno
Pytanie nr 64
Pakiet 6, pozycja 9
Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego zgiętą z drenem o długości 210 cm
CH24?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 65
Pakiet 6, pozycja 10
Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210 cm CH24?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również końcówkę do odsysania pola operacyjnego z
drenem o długości 210 cm CH24.
Pytanie nr 66
Pakiet 6, pozycja 11
Czy zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego o długości 210 cm CH 24 lub CH30?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również przedłużacz do odsysania pola operacyjnego o
długości 210 cm CH 24.
Pytanie nr 67
Pakiet 6, pozycja 11
Czy zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego bez specjalnego „żebrowania”
wzmacniającego dren po jego zewnętrznej stronie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 68
Pakiet 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w rozmiarze XL w opakowaniu a’180 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 56 opakowań?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza również wycenę rękawic w rozmiarze XL w opakowaniu
a’180 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 56 opakowań.
Pytanie nr 69
Pakiet 17, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści nerkę medyczną jednorazowego użytku o właściwościach wodoodpornych do 4 h,
wymiarach 245x115x50 mm i maksymalnej pojemności 900 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nerkę medyczną jednorazowego użytku o
właściwościach wodoodpornych do 4 h, wymiarach 245x115x50 mm i maksymalnej pojemności 900
ml.
Pytanie nr 70
Pakiet 17, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści kaczkę męską o wymiarach 245x105x125 mm o czasie nasiąkania do 4h?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kaczkę męską o wymiarach 245x105x125 mm o
czasie nasiąkania do 4h.
Pytanie nr 71
Pakiet 18, pozycja 1-3, 6
Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 120 cmH2O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 110/100 kPa, chłonność 600%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 72
Pakiet 18, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 120 cm z centralnym otworem samoprzylepnym o
średnicy 8cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 73
Pakiet 18, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120 x 170 cm, z centralnym otworem samoprzylepnym o
średnicy 12cm, wykonaną z włókniny SMS, ze wzmocnieniem SM w strefie krytycznej, odporność na przeni kanie cieczy 110 cm H2O w strefie krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 74
Pakiet 18, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepna 10x50 cm, o gramaturze 68g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również taśmę samoprzylepna 10x50 cm, o gramaturze 68g/m2.
Pytanie nr 75

Pakiet 18, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, folia PE 50g/
m2, włóknina 30g/m2, łączna gramatura 80g/m2, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na sucho/
mokro 108/95 kPa.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 76
Pakiet 18, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową w rozmiarze 30 x 40 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową
w rozmiarze 30 x 40 cm.
Pytanie nr 77
Pakiet 18, pozycja 9
Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek wykonany z perforowanej włókniny
wiskozowej o gramaturze 25g/m2.
Pytanie nr 78
Pakiet 18, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką zawierającą lateks?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek z gumką zawierającą lateks.
Pytanie nr 79
Pakiet 18, pozycja 9-11
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100szt z przeliczeniem zamawianej
ilości.
Pytanie nr 80
Pakiet 18, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2,
oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, opakowanie
a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami,
otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, opakowanie a'50 szt. w formie kartonika
umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim
Pytanie nr 81
Pakiet 18, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm.
Pytanie nr 82
Pakiet 18, pozycja 12, 13
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze
40g/m2.
Pytanie nr 83
Pakiet 18, pozycja 12, 13
Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze 60g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę wykonaną z laminatu PP/PE o gramaturze
60g/m2.
Pytanie nr 84
Pakiet 18, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści sterylną ściereczkę w rozmiarze 40 x 40 cm, pakowaną a’1 szt?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również sterylną ściereczkę w rozmiarze 40 x 40 cm,
pakowaną a’1 szt.
Pytanie nr 85
Pakiet 18, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny – obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie
wysokochłonne o gramaturze 105 g/m2, i wymiarach 35 x 80 cm, zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m2.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację
płynów w obszarze krytycznym >981 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.5log10. Chłonność wzmocnienia min.
715%. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.
Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne
typu TAG służące do archiwizacji danych.
Skład zestawu:
 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, (taśma samoprzylepna niedzielona
 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,
 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw uniwersalny – obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m2, i wymiarach 35 x 80
cm, zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie
wzmocnionej 161 g/m2.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.5log10. Chłonność
wzmocnienia min. 715%. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.
Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Skład zestawu:
• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190
cm
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, (taśma samoprzylepna niedzielona)
• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, (taśma samoprzylepna niedzielona
• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm,
• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
Pytanie nr 86
Pakiet 18, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 100 x 100 cm z otworem 10 x 10
cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm. Serweta owinięta w serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 87
Pakiet 18, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych 120 x 170 cm z otworem 10 x 10
cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów. Serweta owinięta w serwetę
wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę operacyjną do zabiegów okulistycznych
120 x 170 cm z otworem 10 x 10 cm, wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do
zbiórki płynów. Serweta owinięta w serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 100 cm
x 150 cm.
Pytanie nr 88
Pakiet 19
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również próbki niesterylne na wezwanie
Pytanie nr 89
Pakiet 19, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:
Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, 1
całkowita gramatura 80g/m2
Ręcznik 30x30cm
2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar far- 1
tucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura całkowita 80g/m2, 1
rozmiar wzmocnienia 60 x 140 cm, w kolorze czerwonym.
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Gramatura 2
wzmocnienia 40g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i
nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Serweta chirurgiczna 2-warstwowa laminat PP/PE o gramaturze 60 g/m2 150x180cm

1

Ortopedyczna osłona na kończynę 30x60 cm, 2 taśmy samoprzylepne foliowe

1

Osłona na kamerę wykonana z przeźroczystej folii 16x250cm

1

Ostrze nr 11

2

Igła 21G 0,8x40mm zielona

1

Pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 30 miejsc

1

Opatrunek pooperacyjny 5x7cm

2

Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)

5

Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm

30

Dren Redona Ch 12 70cm z elementem kontrastującym w RTG

1

Butelka Redona 200ml High-Vac

1

Serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 230x320cm - laminat polipropylen/polietylen o gramatu- 1
rze min. 57,5 g/m2
- chłonność 600%
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro 120/110 kPa)
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 90
Pakiet 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do żylaków o składzie:
Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2

1

Ręcznik wysoko chłonne 30 x 30 cm

2

Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar far-1
tucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5
cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość far- 2
tucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z
dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Osłona na stopę o wymiarach 30 x 60 cm
1
Ostrze nr 15

1

Licznik igieł i ostrzy, podwójny magnes, zamykany, plastikowy

1

Elastyczna zapinka do bandaża

2

Bandaż elastyczny szerokość 15cm, długość 5 m (do każdego bandaża 2 zapinki do mocowania)

3

Opatrunek 15 x 10 z częścią opatrunkową 5 x 10 cm

1

Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)

5

Kompres 10 x 10 cm z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy z nitką RTG, biały

30

Serweta gazowa 45x45cm ( po praniu wstępnym), 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała

10

Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna

3

Serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 100 cm z laminatu PP/PE o gramaturze 60 g/m2

1

Serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 260 cm z wcięciem w kształcie litery U (8,5x85 cm) z warstwą
1
chłonną w strefie krytycznej
parametry: wykonana z hydrofobowej włókniny SMS, gramatura 50g/m2, wzmocnienie z warstwy SM.
Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140g/m2, chłonność we wzmocnionej strefie
680%), odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa
Serweta chirurgiczna wzmocniona samoprzylepna o wymiarach 240 x 150 cm, zintegrowana z organizatora- 1
mi przewodów
- laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet wzmocnienie z warstwy SM. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m2, chłonność 680%, odporność na rozerwanie na sucho/
mokro 110/100 kPa.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 91
Pakiet 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do przepukliny o składzie:
Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, 1
całkowita gramatura 80g/m2
Ręcznik 30x30cm
2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar far-1
tucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5
cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość far- 2
tucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z
dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm
1
Skalpel nr 15
Pojemnik na igły mały

2
1

Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)

5

Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm

20

Opatrunek pooperacyjny 10x20cm

1

Serwety z gazy 20-nitkowej 4-warstwowez chipem RTG biale 45x45cm ( po praniu wstepnym )

2

Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 75x75cm , - laminat polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/ 2
m2
- chłonność 600%
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro 110/100 kPa
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni

Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 180x180cm
2
laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego
60 g/m2. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z warstwy SM. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m2(140g/m2), chłonność 680%, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 110/100
kPa
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 92
Pakiet 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na ręce o składzie:
Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebie- 1
skim, całkowita gramatura 80g/m2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar 1
fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości
7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość 1
fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm
1
Skalpel nr 15
1
Strzykawka 3-częściowa Luer 10ml

1

Igła 0,50x40mm (pomarańczowa)

1

Pojemnik na igły mały 11,5x5,5x1,5 cm

1

Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)

5

Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm

30

Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm o gramaturze 60 g/m2

1

Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 90 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm, gramatura
60g/m2
- chłonność 600%
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro 110/100 kPa
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 93
Pakiet 19, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia PP o składzie:
Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm (owiniecie zestawu)

1

1

Zacisk - chwytak do materiału gazowego 18 cm zielony, plastikowy
Strzykawka 3-częściowa Luer 2 ml
Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 5ml

1
1
1

Igła 0,50x40mm (pomarańczowa)

1

Igla 1,20x40mm

1

Opatrunek foliowy z ramką 6 x 7 cm

1

Tupfer gazowy z nitką RTG (50 x 50 cm)

5

Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm

10

Samoprzylepna serweta 2-warstwowa 45 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 6 x 8 cm, gramatura
40g/m2, odporność na wypychanie na sucho 50 kPa

1

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 94
Pakiet 19, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:
Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, 2-warstwowy laminat typu hot-melt w kolorze niebieskim, całkowita gramatura 80g/m2

1

Ręczniki 30x30cm
2
Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar far- 1
tucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z dzianiny o długości 7,5

cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura całkowita 80g/m2,
rozmiar wzmocnienia 60 x 140 cm, w kolorze czerwonym

1

Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Długość fartucha 157 cm. Rozmiar fartucha oznaczony poprzez kolorową lamówkę i nadruk z rozmiarówką. Mankiety z
dzianiny o długości 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Kieszeń na narzędzia 30x40cm, dwukomorowa, foliowa, przeźroczysta

2

Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50cm
Taśma samoprzylepna typu rzep (velcro) 2 x 22 cm, składająca się z dwóch części – haczyka i pętelki, na
jednej części znajduje się taśma lepna

1
1

Osłona na przewody/kamerę składana teleskopowo 14x250cm foliowa, przeźroczysta

1

Skalpel nr 10

2

Strzykawka 20ml 3-częściowa Luer

1

Pojemnik na igły 30 miejsc

1

Tupfer gazowy z nitką RTG 50 x 50 cm

5

Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG 10x10cm

30

Opatrunek 10x8cm

4

Przedłużenie do ssaka CH24, dł. 300 cm

1

Dren Redona Ch.14 70cm

1

Butelka Redona 200ml HV

1

2

Serweta do laparoskopii 200/270 x 300 cm, wzmocniona, zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem
przylepnym o wymiarach 25 x 30 cm oraz 8 organizerami typu rzep, laminat dwuwarstwowy o gramaturze
56g/m2, gramatura w strefie krytycznej 136g/m2, chłonność 680%,, odporność na rozerwanie sucho/mokro
1
180/172 kPa. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z warstwy SM.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 95
Pakiet 28, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 12 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 96
Pakiet 28, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220
mm.
Pytanie nr 97
Pakiet 28, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2 L?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 98
Pakiet 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo
miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na
całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy
zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa
wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się
elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm.
Pytanie nr 99
Pakiet 30, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS. Rozmiar oznaczony literowo, oraz za pomocą kolorowej
lamówki, adekwatnej do rozmiaru, mankiety 7,5 cm z dzianiny. Oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej
lamówki i nadruku z rozmiarówką. Fartuch podwójnie pakowany – owinięcie z serwety włókninowej. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 30
cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch z włókniny SMS. Rozmiar oznaczony
literowo, oraz za pomocą kolorowej lamówki, adekwatnej do rozmiaru, mankiety 7,5 cm z dzianiny.

Oznakowanie rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką. Fartuch podwójnie
pakowany – owinięcie z serwety włókninowej. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety
samoprzylepne typu TAG. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 30 cm.
Pytanie nr 100
Pakiet 30, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138 cm dla rozmiaru XL, lub o długości 157 cm dla rozmiaru
XXL (tolerancja +/- 3 cm)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również długości 157 cm
Pytanie nr 101
Pakiet 30, pozycja 3
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie
konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 20 z dnia 01.06.2020 r.
Pytanie nr 1
Pakiet nr 11
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w
instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz
Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów
parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez
jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że
zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 21 z dnia 01.06.2020 r.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 5 poz.3 do odrębnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym
samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

