Warszawa, dnia 30.04.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.312/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 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.312/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 12.04.2019 r.
Pyt. 1
Pakiet 5:
poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników histopatologicznych o pojemności
15 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 8 do 15ml.
poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz sterylnych z zakrętką o
pojemności 120ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 100ml do 120ml.
poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz z nakrętką o pojemności
120ml?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 100ml do 120ml.
poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników histopatologicznych o pojemności
2300 ml?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 2300ml do 3000ml.
poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników histopatologicznych o pojemności
3000 ml?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 2300ml do 3000ml.
Zapytanie nr 2 z dnia 15.04.2019 r.
Pyt. 1
Pakiet 12, POZ.3,4,5, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hemostatyk powierzchniowy wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej. Okres wchłaniania 4-6 tygodni z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza hemostatyk , którego okres wchłaniania wynosi 3-6tyg z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 3 z dnia 15.04.2019 r.
Pyt. 1
Pakiet nr 29 poz. 4 Prosimy o wyjaśnienie czy papier w pozycji 4 jest gładki czy z nadrukiem?
Odpowiedź: Papier w pozycji 4 jest z nadrukiem.
Pakiet nr 29 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 60 mm x 25 m.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 7, 8, 9, 10 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach papierów
oryginalnych czy dopuści papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w ww. pozycjach papierów oryginalnych.
Pakiet nr 29 poz. 9 Prosimy o podanie czułości papieru do drukarki SONY.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru typu TYPE V (High Glossy) UPP-110HG 110mmx18
Pakiet nr 29 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 15 m, z jednocze snym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 334 szt.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 20 m, z jednocze snym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 250 szt.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyłącznie papieru termoczułego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby papier do defibrylatora Philips był termoczuły.
Pakiet nr 29 poz. 17 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelem stałym, na włókninie, o średnicy
50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 18 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 45 x 42 mm bez bolców,
pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 19 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 x 35 mm, pozostałe pa rametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza również elektrod o rozmiarze 55 x 35 mm z zachowaniem
pozostałych warunków SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 19 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 50 mm, pozostałe parame try oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod o wymiarach: 55-57 x 34-35mm
Pakiet nr 29 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 x 40 mm, pozostałe pa rametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 21 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, pozostałe pa rametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie , zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 29 poz. 17, 19, 20, 21 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. - 50 szt. z jednoczesnym
przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź: Pozycja 19 – Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny op. - 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Pakiet nr 29 poz. 30 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod wyłącznie w kolorze niebiskim.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w ww. pozycji elektrod jedynie w kolorze niebieskim.
Pakiet nr 29 poz. 32 Prosimy o wyjaśnienie do jakiego typu rejestratora EKG ma być przeznaczony woreczek? Prosimy o podanie nazwy, modelu i nazwy producenta.
Odpowiedź: Zamawiający podaje typy rejestratora EKG – LIFECARD CF, REYNOLDS MEDICAL.
SIWZ – rozdział 3 pkt. 11 Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia próbek i zastąpienia go wymogiem
przedłożenia katalogów/ folderów/ opisów, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanych produktów z wymogami określonymi w SIWZ. Zamawiający w ww. postepowaniu o udzielenie zamówienia nie ocenia jakości, stąd próbki nie są niezbędne, a ze względu na wysoki koszt próbek, zwłaszcza niektórych pozycji, prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia katalogów itp.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
SIWZ – rozdział 7 pkt. 4 – grupa kapitałowa Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony
wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej,
przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji
ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć
oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do
grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępo wania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po
stronie wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonaw ca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi zgodne ze stanem faktycznym oświad-

czenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone, wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert.
Zamawiający tym przypadku bada również, czy w toku postępowania nie nastąpiła zmiana sytuacji
wykonawcy (włączenie do grupy kapitałowej), która będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Zapytanie nr 4 z dnia 15.04.2019 r.
Pytanie 1
Dotyczy Pakiet 21 – poz. 1 Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do
ostrzykiwania. o długości narzędzia 180cm, średnica igły wew. 0,5 mm, długość igły 4 lub 6mm.; wszystkie
pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga igieł o długości min. 200 mm
Pytanie 2
Dotyczy Pakiet 21 – poz. 1 Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do
ostrzykiwania. o długości narzędzia 230cm, średnicy narzędzia 2,3mm średnica igły wew. 0,7 mm;
wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza również jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania. o
długości narzędzia 230cm, średnicy narzędzia 2,3mm średnica igły wew. 0,7 mm; wszystkie
pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ
Pytanie 3
Dotyczy Pakiet 37 – poz. 2 Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe szczypce
biopsyjne powlekane osłonką teflonową (dodatkowo chroniącą kanał endoskopu); wszystkie pozostałe
parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce biopsyjne powlekane osłonką teflonową.
Pytanie 4
Dotyczy Pakiet 37 – poz. 3 Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe szczypce
biopsyjne powlekane osłonką teflonową (dodatkowo chroniącą kanał endoskopu); wszystkie pozostałe
parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce biopsyjne powlekane osłonką teflonową
Pytanie 5
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1 pkt 3) Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego
zapisu: „ (…) wymiany w ciągu 7 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku uznania
zasadności reklamacji Zamawiającego, dotyczącej wad lub niezgodności z zamówieniem.”.
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia propozycję Wykonawcy i modyfikuje § 3 wzoru umowy, w
następujący sposób:
1) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wymiany w ciągu 7 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku uznania
zasadności reklamacji Zamawiającego, dotyczącej wad lub niezgodności z zamówieniem.”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
odbioru towaru i rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż kolejne 7 dni.”,
Pytanie 6
Dotyczy zapisów umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego
na fakturze”?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego
zapisu: „Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ważności podany na opakowaniu
przez producenta, ale nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu, z
zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla asortymentu jednorazowego.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie 8
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary
umownej z wymaganych 0,5% na 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy

Pytanie 9
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary
umownej z wymaganych 0,5% na 0,1%?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie 10
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 4 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w postaci odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur
w terminie. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę
obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej
skalkulowanego potrącenia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Zapytanie nr 5 z dnia 16.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet 12, poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści wchłanialną gazę hemostatyczną o wartości pH 2-4, czas
wchłaniania 1 miesiąc, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2
Pakiet 12, poz. 3-5 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 3
Pakiet 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x15 cm?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza siatkę o wymiarach 8 x od 13 do 15cm
Pytanie 4
Pakiet 15, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści siatkę monofilamentową wykonaną z polipropylenu o wadze
70 g/m2, grubość siatki 0,60 mmm wielkość porów 1,2 – 1,4 mm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5
Pakiet 15, poz. 1-3 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 6
Pakiet 16, poz. 2-13 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe,
poliamidowe?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 7
Pakiet 16, poz. 2-13 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 8
Pakiet 16, poz. 19, 24 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe,
polipropylenowe?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 9
Pakiet 16, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści niewchłanialny szew syntetyczny, pleciony, poliestrowy,
powlekany w całości silikonem?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 10
Pakiet 17, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 2
tygodniach 40% pierwotnej siły, po 3 tygodniach 15% pierwotnej siły, czas wchłaniania 90-120 dni, pozostałe
parametry bez zmian?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 11
Pakiet 17, poz. 5-25, 35 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne wchłanialne – plecione, powlekane,

wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz
stearynianem wapnia, czas podtrzymywania 35 dni, po 2 tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 3
tygodniach 50% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania bez zmian?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 12
Pakiet 17, poz. 26-30, 34, 36 Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne wchłanialne – plecione, czas
podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 13
Pakiet 17, poz. 26-30, 34, 36, 37 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 14
Pakiet 17, poz. 32-33 Czy Zamawiający dopuści monofilament wchłanialny, syntetyczny, wytwarzany z
polidioksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po 4 tygodniach
65-70%, czas wchłaniania bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również monofilament wchłanialny, syntetyczny, wytwarzany z polidioksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po
4 tygodniach 65-70%, czas wchłaniania bez zmian.
Zapytanie nr 6 z dnia 16.04.2019 r.
Pytanie 1
pakiet 37 poz. 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie pakietu 37 poz. 2 i 3 na
szczypce biopsyje powleczone? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Szczypce biopsyjne powleczone są
bezpieczniejsze w użytkowaniu od niepowleczonych i minimalizują ryzyko uszkodzenia kanału endoskopu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce biopsyjne powlekane
Zapytanie nr 7 z dnia 19.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową pakowaną a’1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową pakowaną a’1 sztuka, z przeliczeniem
zamawianej ilości.
Pytanie 2
Pakiet 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści szyny pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szyny pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie 3
Pakiet 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 55x75mm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 4
Pakiet 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 75x80mm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5
Pakiet 2, pozycja 8, 12, 13, 55, 56, 57 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
Pytanie 6
Pakiet 2, pozycja 17, 18 Czy Zamawiający dopuści przylepiec zawierający 60% poliestru?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 7
Pakiet 2, pozycja 19-20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również opatrunek pakowany a’30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie 8
Pakiet 2, pozycja 25-26 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia.
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ dostępny jest na stronie zamawiającego w zakładce „zamówienia”.
Pytanie 9
Pakiet 2, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 10
Pakiet 2, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 11
Pakiet 2, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kompresy 16warswowe
Pytanie 12
Pakiet 2, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści jałowe serwety pakowane a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 13
Pakiet 2, pozycja 36-37 Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane z nylonowej włókniny
wzmocnionej nitkami?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 14
Pakiet 2, pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25sztuk?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również opatrunek pakowany po 25 szt
Pytanie 15
Pakiet 2, pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 16
Pakiet 2, pozycja 42 Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również opatrunek do mocowania kaniul sterylizowany
tlenkiem etylenu
Pytanie 17
Pakiet 2, pozycja 44 Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’50sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również przylepiec pakowany a’50 sztuk
Pytanie 18
Pakiet 2, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a’25sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również podkład chłonny pakowany a’25sztuk
Pytanie 19
Pakiet 2, pozycja 51 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 420 opakowań zawierających 96 sztuk opakowań a’100sztuk, czy 420 opakowań kompresów pakowany po 100sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 20
Pakiet 2, pozycja 51 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 20 x 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 20 x 100szt z przeliczeniem zamawia nej ilości
Pytanie 21
Pakiet 2, pozycja 52-53 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia
Pytanie 22
Pakiet 3, 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 23
Pakiet 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również butlę Redona 200ml

Pytanie 24
Pakiet 3, 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 25
Pakiet 3, 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 26
Pakiet 3, 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 27
Pakiet 3, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie folia, folia-papier?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu,
pakowany podwójnie folia, folia-papier
Pytanie 28
Pakiet 3, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową
zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-15ml, z
plastikową zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier
Pytanie 29
Pakiet 3, pozycje 15, 17 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z drenem o długości 150cm ?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 30
Pakiet 3, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z trokarem aluminiowym, rozmiary CH 16 x
21cm, CH 20, 24, 28 x 34cm?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 31
Pakiet 4, 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 32
Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml
Pytanie 33
Pakiet 4, 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 34
Pakiet 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, pakowaną
a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 129 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml,
pakowaną a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 129 opakowań
Pytanie 35
Pakiet 4, 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 36
Pakiet 4, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści aparat typu Mini Spike bez zastawki zwrotnej?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 37
Pakiet 4, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,3 x 13mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również igłę j.u. w rozmiarze 0,3 x 13mm
Pytanie 38
Pakiet 4, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści igłę j.u. w rozmiarze 0,45 x 22mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również igłę j.u. w rozmiarze 0,45 x 22mm.
Pytanie 39
Pakiet 4, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawkę 5ml bez rozszerzenia skali
Pytanie 40

Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml lub 30ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml
Pytanie 41
Pakiet 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2,3L lub 3,0L ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik histopatologiczny o pojemności 2,3l
Pytanie 42
Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 102
opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również wzierniki pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 102 opakowania.
Pytanie 43
Pakiet 6, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne pakowane a’100 szt. z przeliczeniem
ilości na 10 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczoteczki cytologiczne pakowane a’100 szt. z
przeliczeniem ilości na 10 opakowań
Pytanie 44
Pakiet 6, pozycja 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 45
Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:
- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również komplet pościeli o składzie:
- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?
Pytanie 46
Pakiet 8, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m2 lub
45g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze
45g/m2
Pytanie 47
Pakiet 8, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z białej włókniny typu spunlance z rozcięciem V ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koszulę wykonaną z białej włókniny typu spunlance z rozcięciem V
Pytanie 48
Pakiet 8, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z niebieskiej włókniny typu SMS z rozcięciem z przodu zawiązywanym na troki?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub koszulę wykonaną z białej włókniny typu
spunlance z rozcięciem V
Pytanie 49
Pakiet 8, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze niebieskim lub granatowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również spodenki do kolonoskopii w kolorze niebieskim
Pytanie 50
Pakiet 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w kolorze białym wykonane z włókniny typu spunlance w rozmiarze 30x40cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ręczniki w kolorze białym wykonane z włókniny
typu spunlance w rozmiarze 30x40cm
Pytanie 51
Pakiet 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40x70cm?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub ręczniki w kolorze białym wykonane z
włókniny typu spunlance w rozmiarze 30x40cm
Pytanie 52
Pakiet 8, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również śliniaki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie 53

Pakiet 23, pozycja 9-12 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
Pytanie 54
Pakiet 23, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści maski o gramaturze min. 55g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również maski o gramaturze min. 55g/m2
Pytanie 55
Pakiet 23, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 56
Pakiet 23, pozycja 10-12 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z
przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 57
Pakiet 23, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze
18g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepki wykonane z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 18g/m2
Pytanie 58
Pakiet 27, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bluzę zabiegową wykonaną z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 47g/m2, z krótkim rękawem o kroju prostym, pod szyją półokrągłe wycięcie zapinane na nap,
trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna na piersi), dostępna w kolorze niebieskim, oraz rozmiarach S-XXL?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również bluzę zabiegową wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2, z krótkim rękawem o kroju prostym, pod szyją półokrągłe wycięcie za pinane na nap, trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna na piersi), dostępna w kolorze niebieskim,
oraz rozmiarach S-XXL
Pytanie 59
Pakiet 27, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze
47g/m2, z jedną kieszenią zapinaną na nap, dostępne tylko w kolorze niebieskim oraz rozmiarach S-XXL?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 47g/m2, z jedną kieszenią zapinaną na nap, dostępne tylko w kolorze niebieskim oraz rozmiarach S-XXL
Pytanie 60
Pakiet 27, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bluzę zabiegową wykonaną z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 47g/m2,z długim rękawem o kroju prostym, bez ściągacza?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również bluzę zabiegową wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2,z długim rękawem o kroju prostym, bez ściągacza
Pytanie 61
Pakiet 34, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koc z przeszyciami, w rozmiarze 110x210cm w kolorze zielono-niebieskim?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również koc z przeszyciami, w rozmiarze 110x210cm w kolorze zielono-niebieskim?
Pytanie 62
Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch wykonany z włókniny typu SMS
Pytanie 63
Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch wykonany z włókniny typu SMS
Pytanie 64
Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch wykonany z włókniny typu SMS,SMMS,
SMMMS
Pytanie 65
Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm lub XXL o długości
157cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?
Pytanie 66
Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również Fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu
Pytanie 67

Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również fartuch owinięty w serwetę włókninową
Pytanie 68
Pakiet 35, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki w rozmiarze 30x30cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również 2 ręczniki w rozmiarze 30x30cm
Zapytanie nr 8 z dnia 23.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet nr 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem w rozmiarze 15-30ml (dla przekroju 14Ch) oraz balon 3050ml (dla przekroju cewnika 16-20Ch)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub cewnik Foley’a z balonem o pojemności
5-15ml zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 7 pyt 28.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-10 oraz pozycji 23 z Pakietu nr 23 i stworzy osobny
pakiet?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 9 z dnia 23.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet 21 poz 3 : Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dwu stronnej szczoteczki do czyszczenia edoskopów, długość cewnika szczoteczki 240 cm , średnica włosia
szczoteczki 5 mm, długość włosia 13 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również dwustronnej szczoteczki do czyszczenia edoskopów, długość cewnika szczoteczki 240 cm , średnica włosia szczoteczki 5 mm, długość włosia 13 mm
Pytanie 2
Pakiet 37 poz 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych ,jednorazowego użytku o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą , z podwójnym system cięgieł umożliwiającymi otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otwo rami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą
przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm lub
2,4 mm, długość 160 cm ; czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z
kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kleszcze biopsyjne ,jednorazowego użytku o
zwiększonej pojemności łopatek, z igłą , z podwójnym system cięgieł umożliwiającymi otwieranie się
szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją
biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał
roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm lub 2,4 mm, dłu gość 160 cm ; czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z kanału
roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm
Pytanie 3
Pakiet 37 poz 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych ,jednorazowego użytku o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą , z podwójnym system cięgieł umożliwiającymi otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnym otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą
przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm lub
2,4 mm, długość 240 cm; czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również kleszcze biopsyjne ,jednorazowego użytku o
zwiększonej pojemności łopatek, z igłą , z podwójnym system cięgieł umożliwiającymi otwieranie się
szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnym otworami w szczękach, z funkcją
biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał
roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm lub 2,4 mm, dłu gość 240 cm; czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z kanału
roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm
Zapytanie nr 10 z dnia 19.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet 14 , poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:
„Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru białego Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną Powierzchnia
zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem

Grubość rękawicy na palcu min. 0,20 mm+/-0,04mm, Na dłoni min. 0,20 mm+/-0,04mm, Na mankiecie min.
0,20 mm+/-0,04mm, Długość minimalna 295mm, Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanejg/g według zmodyfikowanej
metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0, Rozmiary od 5,5 do 9,0. Na opakowaniu 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: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 2
Pakiet 14, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:„Sterylne syntetyczne rękawice chirurgiczne, neoprenowe, koloru kremowego. Kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną.
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Wewnętrzna pokryta poliuretanem,
silikonem. Grubość na palcu m.in. 0,185 mm +/-0,04 mm Minimalna długość 300 mm AQL 0,65 Rozmiary od
5,5 do 9,0. Na opakowaniu umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE,s terylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN
455 część 1,2,3
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 3
Pakiet 14 , poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:
„Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, rękawice
dedykowane do zastosowania w systemie podwójnego zakładania, pakowane po dwie pary w jednej kopercie: 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych (rękawica zewnętrzna w kolorze kremo wym, rękawica wewnętrzna – kolor ciemnozielony), RĘKAWICA WEWNĘTRZNA: powierzchnia zewnętrzna:
gładka, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana RĘKAWICA ZEWNĘTRZNA: powierzchnia
zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana Grubość na palcu jednej rękawicy 0,21 mm +/0,04mm Minimalna długość 285mm Poziom protein lateksu <20μg/g według zmodyfikowanejg/g według zmodyfikowanej metody
Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 0,65 Rozmiary od 6,0 do 9,0. Na opakowaniu 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: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 4
Pakiet 14, poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:
„Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru brązowego Kształt anatomiczny, szczelnie
pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem Grubość na palcu
min. 0,33 mm Długość min. 295mm Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanejg/g według zmodyfikowanej metody
Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu umieszczone: data pro dukcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, steryli zacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 5
Pakiet 14, poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:
„Sterylna rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa, koloru brązowego Kształt anatomiczny, szczelnie
pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną Powierzchnia zewnętrzna gładka Wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem Grubość na palcu min. 0,185
mm+/-0,04mm Długość min. 295mm Poziom protein lateksu <30μg/g według zmodyfikowanejg/g według zmodyfikowanej metody
Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3) AQL 1,0 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu umieszczone: data pro dukcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, steryli zacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 6
Pakiet 14, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie: „Rękawice chirurgicz ne lateksowe bezpudrowe, koloru kremowego, Mikro teksturowane Kształt anatomiczny ,szczelnie pakowane
parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Brzeg mankietu rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana Powierzchnia wewnętrzna chlorowana Grubość na palcu 0,220 mm +/-0,05mm Na dło ni 0,200 mm +/-0,05mm Na mankiecie 0,200 mm +/-0,05mm Minimalna długość rękawicy dla każdego rozmiaru: 286mm +/-0,05mm Poziom protein lateksu <10ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu
HLPC (EN 455-3) AQL 0,65 Rozmiary od 5,5 do 9,0 Na opakowaniu umieszczone: data produkcji, termin

ważności, numer serii, nazwa producenta oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna lub tlenkiem etylenu.
Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3 Wyrób medyczny: Klasa IIa”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 7
Pakiet 20, poz. 1,2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o nieznacznie różniącej się grubości na palcu tj. 0,12 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z powyższym opisem
Pytanie 8
Pakiet 20, poz. 1,2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenia dopuszczenia do kontaktu z
żywnością poprzez deklarację producenta oraz piktogramy na opakowaniu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 9
Pakiet 20, poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych zgodnych z normą EN 374
– 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. Pragniemy zaoferować Państwu produkt o ograniczonej ochronie
przed substancjami wymienionymi w załączniku A normy EN 374-1, który określa 12 substancji chemicznych,
głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 10
Pakiet 20, poz. 1,2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji. W zamian zaoferujemy rękawice odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego
(isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium
zgodnie z EN 16523-1:2015
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 11
Pakiet 20, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu a’200 szt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice w opakowaniu a’200 szt. Przy wycenie
Wykonawca winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości i nanieść zmiany w formularzu asortymentowo cenowym.
Pytanie 12
Pakiet 20, poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie: „Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość
pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość min. 303mm, rozciągli wość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny
oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50szt. , rozmiary S-XL.”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 13
Pakiet 35, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższym opisie:
„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej graturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O.  Kolor ciemnoniebieski, rękaw o krojuO. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju
typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione
w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację
rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samo przylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważno ści.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z powyższym opisem
Zapytanie nr 11 z dnia 19.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet 1, poz. 5,24 Czy zamawiający wydzieli poz.5,24 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2
Pakiet 1, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na
ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodu -

jąc na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaofe rowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ostrza bez nazwy producenta wygrawerowanej na
ostrzu
Pytanie 3
Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy
poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również asortyment o powyższych parametrach.
Pytanie 4
Pakiet 2, poz. 1, 35 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 5
Pakiet 2, poz. 1,35 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała
Pytanie 6
Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w
stanie swobodnym z przeliczeniem ?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 7
Pakiet 2, poz. 1,2,22,25-27,29-35,42 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,22,25-27,29-35,42 z
pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma
wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 8
Pakiet 2, poz.25-26 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia.
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ dostępny jest na stronie zamawiającego w zakładce
„zamówienia”.
Pytanie 9
Pakiet 2, poz.29 Czy zamawiający dopuści wycenę za gazę pakowaną indywidualnie, z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwety gazowe pakowane pojedynczo
Pytanie 10
Pakiet 2, poz. 42 Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarze 6 cm x 8 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również opatrunek o wymiarze 6 cm x 8 cm
Pytanie 11
Pakiet 2, poz. 42 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie jedną metodą i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu,
parą wodną lub radiacyjnie, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwa zyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konku-

rencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów sterylizowanych radiacyjnie lub tlenkiem etylenu
Pytanie 12
Pakiet 2, poz. 42 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 13
Pakiet 3, poz. 11, 14,15-17 Czy zamawiający wydzieli poz. 11, 14,15-17 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14
Pakiet 3, poz. 11 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 15
Pakiet 3, poz. 15-17 Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż oferent dostarczy oświadczenie producenta o
braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest
wystawiane przez producenta, więc w przypadku potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie
szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający nie wymaga.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, jeśli Wykonawca dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym produkcie.
Pytanie 16
Pakiet 3, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik
z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20
kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik
LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu,
długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 17
Pakiet 3, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego
zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada
osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 18
Pakiet 3, poz. 16 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy,
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła
biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory
kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, za czep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 19
Pakiet 3, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa
sztucznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawice zaoferowane przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 20
Pakiet 3, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator prze -

pływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany
tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 21
Pakiet 3, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez
dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły
biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 22
Pakiet 4, poz. 5-7,9-10 Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,9-10 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: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 23
Pakiet 4, poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, niezmywalną, czytelną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki z jednostronną, niezmywalną, czytelną
skalą pomiarową w kontrastowym kolorze
Pytanie 24
Pakiet 4, poz. 7 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia
oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane
techniczne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również strzykawki bez nazwy producenta występującej
bezpośrednio na cylindrze
Pytanie 25
Pakiet 4, poz. 9-10 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe
100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 26
Pakiet 6, poz. 1-2 Czy wymagany jest wziernik pakowany w folia-folia?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 27
Pakiet 6, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone
odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 28
Pakiet 6, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga jednorazowy wziernik ginekologiczny typu Cusco regulowany
śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb, wziernik posiada precyzyjnie wykończone
brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki, zastosowany materiał pozwala na odpowiednie ustawienie wziernika
bez obawy przed pęknięciem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jednorazowy wziernik ginekologiczny typu Cusco regulowany
śrubą centralną, która blokuje ustawienie wziernika wg potrzeb, wziernik posiada precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki, zastosowany materiał pozwala na odpowiednie ustawienie wziernika bez obawy przed pęknięciem.
Pytanie 29
Pakiet 6, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga wziernika wykonanego z polistyrenu i polipropylenu ( TT02421996)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment o powyższych parametrach.
Pytanie 30
Pakiet 6, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji wziernik o długości całkowitej 113 mm
+/- 1, długość części9 zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; dla
rozmiaru M-26 mm +/-1; dla rozmiaru S-24 mm +/-1; dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1; dla rozmiaru XXS-15 mm
+/-?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 31
Pakiet 6, poz. 3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment o powyższych parametrach.
Pytanie 32
Pakiet 6, poz. 12 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment o powyższych parametrach.
Pytanie 33
Pakiet 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę
70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, wykonana z
włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pościel zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Pytanie 34
Pakiet 8, poz. 4 Czy zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze min. 22 g/m2?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 35
Pakiet 8, poz. 4,5,6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe
10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 36
Pakiet 8, poz.11 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm
Pytanie 37
Pakiet 22, poz. 1 Czy zamawiający dopuści nerkę o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm i poj. 700 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również nerkę o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm i
poj. 700 ml?
Pytanie 38
Pakiet 22, poz. 2 Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o poj. 800 ml, i wymiarach 250 mm x 110 mm
x 120 mm?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ lub nerkę o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40
mm i poj. 700 ml?
Pytanie 39
Pakiet 23, poz. 9-12 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 9-12 z pakietu 23. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w
stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 40
Pakiet 23. Poz. 9 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50
szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 41
Pakiet 23, poz. 10-12 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 42
Pakiet 23, poz. 9 Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową o gramaturzxe 25 g/m2
pojedynczej warstwy?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 43
Pakiet 23, poz. 10 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna
16cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm; długość gumki po rozciągnięciu czepka –50-53 cm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również czepek typu beret, zaoferowany przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Pytanie 44
Pakiet 23, poz. 11 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą
z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/, troki
o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym,
rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 45
Pakiet 23, poz. 12 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą
z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z
warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm,

głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwer salny?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 12 z dnia 24.04.2019 r.
Pytanie 1
pakiet 37 poz.2 Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści: szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych;
osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość robocza narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w
opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce biopsyjne zaoferowane przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Pytanie 2
Pakiet 37 poz.3 Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści :szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych;
osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość robocza narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w
opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również szczypce biopsyjne zaoferowane przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Zapytanie nr 13 z dnia 24.04.2019 r.
Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ostrza 12D do oddzielnej pozycji oraz
oszacowanie zapotrzebowania. Nasza prośbę motywujemy faktem, iż ostrze w tym rozmiarze jest znaczenie
droższe, przez co pozostałe ostrza w tej pozycji będą zaoferowane w wyższej cenie ostrza 12D.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał wydzielenia ostrza 12D do osobnej pozycji nr 28 w pakiecie nr 1.
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ dostępny jest na stronie zamawiającego w zakładce „zamówienia”.
Pytanie 2
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejki bez nadruku w rozmiarze
40mmx 20mm.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 3
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naklejki z nadrukiem w rozmiarze
48mmx 18mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również naklejki z nadrukiem w rozmiarze 48mmx 18mm.
Pytanie 4
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny za
op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 12 op. a’ 100 szt..
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 5
Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny za
op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3 op. a’ 100 szt..
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 6
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tupferów w rozmiarze 20x20cm,
średnica 3 cm?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 7
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 26 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny za
op. a’20 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 650 op. a’ 20 szt..
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment o powyższych parametrach.
Pytanie 8
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 36 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy jako jednostkę miary ma na myśli
niepodzielny listek a’ 3 paski tj. oczkuje 30 szt. listków a’ 3 paski?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 30 szt. listków a’ 3 paski

Pytanie 9
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 37 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy jako jednostkę miary ma na myśli
niepodzielny listek a’ 6 pasków tj. oczkuje 1310 szt. listków a’ 6 paski?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1310 szt. listków a’ 6 paski
Pytanie 10
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 38 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 9015szt.
opatrunków?, czy 9015 op. a’ 100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia .Pytanie 11
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 39 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 3360szt.
opatrunków?, czy 3360 op. a’ 30 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia .Pytanie 12
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 40 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 1860 szt.
opatrunków?, czy 1860 op. a’ 100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia .Pytanie 13
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 41 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 30szt.
opatrunków?, czy 30 op. a’ 50 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia Pytanie 14
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 42 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 30szt.
opatrunków?, czy 30 op. a’ 50 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 15
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 43 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 380 szt.
przylepców?, czy 380 op. a’ 24 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 16
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 44 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 50 szt.
przylepców?, czy 50 op. a’ 24 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 45 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 70 szt.
przylepców?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 18
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 46 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 8500 szt.
podkładów chłonnych?, czy 8500 op. a’ 30 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 19
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 47 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 50 szt.
opasek szybkoschnących?, czy 50 op. a’ 48 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 20
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 49 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 2000 szt.
opatrunków?, czy 2000 op. a’ 50 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 21
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 50 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 150 szt.
opatrunków?, czy 150 op. a’ 10 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 22
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 51 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 420 kartonów, w których znajduję się 96 opakowań a’ 100 szt. kompresów gazowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 23
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 52 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 980 kartonów, w których znajduję się 60 opakowań a’ 100 szt. kompresów gazowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 24
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 53 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 500 kartonów, w których znajduję się 20 opakowań a’ 100 szt. kompresów gazowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 25
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 55 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 25 szt.
opatrunków?, czy 25 op. a’ 25 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 26
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 56 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie ceny za op. a’
10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 50 op. a’ 10 szt.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 27
Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 61 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie ceny za op. a’
10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 50 op. a’ 10 szt.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 28
Dotyczy Pakietu nr 6, 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 29
Dotyczy Pakietu nr 6, 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. 102 op. a’ 100 szt.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 30
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS z trzpieniem w kolorze
białym o następujących wymiarach: długość części wąskiej: 7,5cm, Długość całego wziernika: 11cm, Szero kość części wąskiej na całej długości 2cm.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 31
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wziernika XS z trzpieniem w kolorze
białym.
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 32
Dotyczy Pakietu nr 8, 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 pościel zaoferowaną przez oferenta zgodne z powyższym opisem
Pytanie 33
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 520 rolek po 50mb.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również podkłady o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 520 rolek po 50mb.
Pytanie 34
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 100 rolek
podkładu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania 100 rolek podkładów
Pytanie 35
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210cm x
160cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm
Pytanie 36
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręcznika w rozmiarze 40cm x 60cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również ręcznik w rozmiarze 40cm x 60cm
Pytanie 37
Dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie kaniuli w rozmiarze 0,7x19, ponieważ
jest to kaniula inna od pozostałych. Jest to kaniula pediatryczna wykonana z PTFE widoczna w USG. Pozo stałe kaniule są wykonane z teflonu, widoczne w RTG, ostrza i końcówki kaniul są z PTFE. Czy Zamawiają cy oczekuje innej kaniuli zamiast kaniuli w rozmiarze 0,7x 19mm?
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił kaniule w rozmiarze 0,7x19 do pozycji 7 w pakiecie nr 25. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ dostępny jest na stronie zamawiającego w zakładce „zamówienia”.
Pytanie 38
Dotyczy Pakietu nr 29, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje papieru w rozmiarze
210x280x143?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 210x280x143.
Pytanie 39
Dotyczy Pakietu nr 29, 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,
Pytanie 40
Dotyczy Pakietu nr 29, 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 41
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: Tak, Zamawiający potwierdza że w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie
jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.
Zapytanie nr 14 z dnia 24.04.2019 r.
Pytanie 1
Pakiet nr 14
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 1 zaoferowano sterylną, apirogenną, rękawicę
chirurgiczna lateksowa bez pudrową koloru słomkowego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i
lewą dłoń, pakowane parami . Mankiet
antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość
rękawicy na palcu 0,24mm. Długość rękawic: 283- 301 mm ( /+20mm/-10mm) w zależności od rozmiaru .
Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712:
<40μg/g według zmodyfikowanejg/g . AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu 13N. Odporność na

przenikanie wirusów : test z bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary: 5,5-9 do swobodnego wyboru przez
zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań
( 1 op= 1 para)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawicę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 2 zaoferowano sterylne , syntetyczne rękawice
chirurgiczne
wykonane z polichloroprenu. Apirogenne .Kolor słomkowy. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Mankiet
rolowany. Grubość na palcu 0,21 mm, Długość rękawic: 283- 301 mm ( /+20mm/-10mm) w zależnosci od
rozmiaru. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu: 14N. Anatomiczny kształt., pakowane parami w
opakowaniu wewnetrznym i opakowaniu foliowym zewnętrznym z laminatu poliestru i polietylenu o niskiej
gęstości.Odporność na przenikanie wirusów : test z bakteriofagani ASTM F1671. AQL po zapakowaniu
<0,65.Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w
opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań ( 1 op= 1 para)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawicę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 3 zaoferowano sterylną, apirogenną, rękawicę
chirurgiczną lateksową bez pudrową koloru zielonego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą
dłoń, pakowane parami . Mankiet antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.
Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu
0,24mm. Długość rękawic: 283-301 mm (+20mm/-10mm) w zaleznosci od rozmiaru. Zawartość
ekstarhowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712 <40μg/g według zmodyfikowanejg/g .
AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałosć na zrywanie po starzeniu 12N. Odporność na przenikanie
wirusów : test z bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego
w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań ( 1 op= 1 para)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawicę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści aby w pozycji nr 4 zaoferowano sterylną, apirogenna, rękawica
chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru słomkowego. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i
lewą dłoń, pakowane parami . Mankiet
antypoślizgowy, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość
rękawicy na palcu 0,22mm. Długość rękawic :283- 301 (+20mm/-10mm.) w zależności od rozmiaru.
Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712
<20μg/g według zmodyfikowanejg/g . AQL po zapakowaniu <0,65. Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu 15N. Odporność na
przenikanie wirusów : test z bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez
zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań
( 1 op= 1 para)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również rękawicę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 5 oraz umieszczenie tego asortymentu w
oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości
wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w
tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a
spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar
po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 2
Pakiet nr 23
Poz.1 Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową z taśmą lepną o wymiarze 90x75 cm?
Dodatkowe parametry:
- grubość foli PE min. 40 mikronów
- warstwa chłonna - górna - gramatura min 23 g/m2
- warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
- odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 100/50 kPa
- Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwowao wymiarze 120x150cm z samoprzyplepnym
otworem o wymiarze 5x7cm ?
Dodatkowe parametry:
- grubość foli PE min. 40 mikronów
- warstwa chłonna - gramatura min 23 g/m2

- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 75/50 kPa
- Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarze 75x90 cm z samoprzylepnym
otworem okrągłym o srednicy 7cm?
Dodatkowe parametry:
- gramatura min 53g/m2
- odporność na penetrację płynów min 100 cm H2O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 67/48 kPa
- Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również serwetę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jałową taśmę samoprzylepną o wymiarze 9x49cm o gramaturze min
66g/m2?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również taśmę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 5 Czy Zamawiajacy dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarze 79x145 cm z warstwą chłonną na
powierzchni 65x85 cm?
Dodatkowe parametry:
- grubość folii PE 60 mikronów
- gramatura w strefie krytycznej ( obszar wzmocniony ) włóknina wiskozowa + folia PE min 84 g/m2
- wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na sucho/mokro 120/80 kPa
- Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również osłonę na stolik Mayo zaoferowaną przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Poz.6 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę chirurgiczną trójwarstwową o wymiarze 150x175 cm?
Dodatkowe parametry:
- grubość foli PE min. 40 mikronów
- warstwa chłonna - górna - gramatura min 23 g/m2
- warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
- odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 100/50 kPa
- Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również taśmę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz.7 Czy Zmawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę / przewody o wymiarze 18x250 cm wykonany
z przeźroczystej folii PE?
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę / przewody o wymiarze 18x250
cm wykonany z przeźroczystej folii PE.
Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną jednokomorową do przechowywania
narzędzi w rozmiarze 35x40cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pokrowiec na kamerę / przewody zaoferowany
przez oferenta zgodne z powyższym opisem
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści sterylną, dwuwarstwowa serwetę w rozmiarze 37.5 x45 cm, wykonana z
foli PE o gramaturze min. 27 mikronów oraz z włókniny o gramaturze 27 g/m2. Zgodność z normą PN EN
13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również taśmę zaoferowaną przez oferenta zgodne z
powyższym opisem
Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 75x90 cm,
wykonana z foli PE o gramaturze min. 27 mikronów oraz włókniny celulozowej o gramaturze min. 27 g/m2.
Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź:
Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:
1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną 240X150cm – 1szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm – 2szt.
3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1szt.
4. Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
5. Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
6. Osłona na stolik MAYO 79x145cm – 1szt.
7. Serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 140x190cm – 1szt.
Dodatkowe parametry:
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina 23g/m2 i folia PE 40mikronów.

Zdolnosć absorbcji cieczy 450%, odporność na rozerwnie na sucho/mokro zgodnie z wymaganiami normy
PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności
oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają
oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw uniwersalny zaoferowany przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny w składzie:
1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10 cm, oraz zintegrowaną kieszeń 140x150cm – 1szt.
2. ręcznik chłonny 18x25cm – 1szt.
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x150cm - 1szt.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, z foli PE o gramaturze 50 mikronów oraz z
włókniny celulozowej o gramaturze 20 g/m2. Zgodność z normą PN EN 13795.
W przypadku, gdy odpowiedź będzie negatywna czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 5
oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej
firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie
oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić
dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej
racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw okulistyczny zaoferowany przez oferenta
zgodne z powyższym opisem zamiast serwety okulistycznej
Pytanie 3
Pakiet nr 24
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 1 zaoferowano zestaw do artroskopii kolana o
następującym składzie i wymiarach?
serweta o wymiarach 225- 230x320cm, wyposażona w warstwę chłonną i
samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6x6-7cm, serweta zintegrowana jest
z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z
neoprenu z otworem 5-7x6-7cm.
wymagane parametry:
- gramatura: min. 57,5g/m2
- odporność na przenikanie płynów >125 cm H2O
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro > 90/90 kPa
Serweta na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu, 150x190cm z
warstwą chłonną wymagane parametry dla części chłonnej:
- gramatura: min 57,5g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro min 120/100 kPa
-odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
Serweta chirurgiczna 150x180-190cm z warstwą chłonną
wymagane parametry dla części chłonnej:
- gramatura: min. 57,5g/m²
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O - odporność na rozerwnie na sucho/
mokro min 100/50 kPa - Zgodność z normą PN EN 13795.
opatrunek włókninowy 5x7cm z częścią chłonną 2,5-3x4cm
Osłona na kamerę16-18x250cm
Taśma lepna 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa,
Osłona na kończynę 22-33x55-80cm
Igła podskórna 21G 40mm zielona
Ostrze nr 11
Zamykany Plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
Ściereczka chłonna 18x25 cm lub 30x40cm , wykonana z bardzo chłonnej celulozy,
biała
Tupfer gazowy 30x30cm lub44,5x44,5cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
butla Redona o pojemności 200 ml
dren redona CH 12
osłona na stolik Mayo 79-80x145 cm z warstwą chłonną
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
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czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. . Rozmiar L. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa,
sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wzmocniony
wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub czterowarswowy) lub SMMS
wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu
dwuwarstwowego ; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację,
wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na
rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu,
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795-1-3
wymagania wysokie. Rozmiar XL. .
szt
2
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do artroskopii zaoferowany przez oferenta
zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze 44,5x44,5cm
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 2 zaoferowano zestaw do żylaków o następującym
składzie i wymiarach?
Serweta chirurgiczna o wymiarach 200x260 cm z wcięciem w kształcie litery U (1020x100-102 cm) z warstwą chłonną w strefie krytycznej
Wymagane parametry:
-strefa krytyczna – min 112,5g/m2 wytrzymałość na rozrywanie - sucho/mokro min 260
kPa, odporność na penetrację płynów min. 125 cm H2O
- strefa mniej krytuczna: gramatura min 57,5g/m2
Serweta chirurgiczna o wymiarach 100x150cm z warstwą chłonną
Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240-250x150-175 cm
wzmocniona w strefie krytycznej, wyposażona w organizatory przewodów.
wymagane parametry :
- warstwa chłonna (górna): gramatura min. 57,5g/m2
- warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 100/50 kPa
Serweta na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu, 150x190cm z
warstwą chłonną
Samoprzylepny opatrunek włókninowy 15x9-10cm z częścią opatrunkową 5x10-11cm
Taśma lepna 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa, nieprzemakalna
osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwoweg5. Rozmiar 37x75 cm lub
24x37,5cm
Serweta gazowa 45x45cm lub 40x40cm 20 nitkowa z tasiemką z nitką lub chipem RTG
biała
Plastikowy zamykany pojemnik na ostre narzędzia
Bandaż elastyczny o szerokość-15cm, długość 4-5 m
Ekastyczna zapinka do bandaża
Ostrze nr. 15
Ściereczka chłonna 18x25 cm lub30x40cm wykonana z bardzo chłonnej celulozy, biała
Tupfer gazowy 30x30cm lub 44,5x44,5cm 20 nitkowy z nitką RTG, biały
Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 marwstwowe z nitką RTG, białe
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar L. . Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
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innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar XL. /. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do żylaków zaoferowany przez oferenta
zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze 44,5x44,5cm
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 3 zaoferowano zestaw do przepukliny o następującym
składzie i wymiarach?
Serweta na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu, 150x190cm z
warstwą chłonną
Opatrunek włókninowy 9-10x20 cm
Taśma lepna 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa,
Serweta trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną o wym. 75x75 cm
wymagane parametry :
- gramatura: w części krytycznej- min. 83g/m2, dla pozostałej czści -min 57,5g/m2
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 100/50 kPa
Serweta dolna z taśmą samoprzylepną o wym. 175-180x150 cm, dodatkowo
wzmocniona w strefie krytycznej
wymagane parametry:
- gramatura: w części krytycznej- min. 83g/m2, dla pozostałej części -min 57,5g/m2
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 100/50 kPa
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Serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezjologiczny o wymiarach 175180x150 cm dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej
wymagane parametry:
- gramatura: w części krytycznej- min. 83g/m2, dla pozostałej czści -min 57,5g/m2
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 100/50 kPa
szt
1
Serweta gazowa 45x45cm lub 40x40cm 20 nitkowa z taśiemką z chipem RTG biała
szt
2
Zamykany Plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
szt
1
Ostrze nr. 15
szt
2
Ściereczka chłonna 18x25 lub 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, biała
szt
2
Tupfer gazowy 30x30cm lub 44,5x44,5 20 nitkowy z nitką RTG, biały
szt
5
Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 marwstwowe z nitką RTG, białe
szt
20
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar L.. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
1
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem.. Zgodny z normą PN EN 13795-1-3 wymagania standardowe.
Rozmiar XL.. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura fartucha min. 35g/m2,
dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na rozerwanie na
sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
2
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do przepukliny zaoferowany przez oferenta
zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze 44,5x44,5cm

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 4 zaoferowano zestaw do zabiegów na ręce o
następującym składzie i wymiarach?
Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu,
150x190cm z warstwą chłonną
Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90 cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach
6x8 cm
Wymagane parametry:
- włóknina: min 23g/m2
- grubość foli PE min. 27 mikronów
- odporność na penetrację płynów min 800 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 80/65 kPa
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Serweta chirurgiczna o wym. 150x175 cm
Wymagane parametry:
- włóknina :min 23 g/m2
- grubość foli PE: min. 40 mikronów
- warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2
- odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 100/50 kPa
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Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90 cm
Wymagane parametry:
-warstwa włókninowa: min 27g/m2
- grubość foli PE min. 27 mikronów
- odporność na penetrację płynów min 100 cm H2O
szt
1
Taśma lepna 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa,
szt
1
Igła 25G 40 mm Pomarańczowa SB
szt
1
Strzykawka 10ml, 2-częściowa
szt
1
Zamykany Plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
szt
1
gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 marwstwowe z nitką RTG, białe
szt
30
Ostrze nr. 15
szt
1
Tupfer gazowy 30x30cm, lub 44,5x44,5, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
szt
5
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar L.. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
1
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar XL.. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
1
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do zabiegów na ręce zaoferowany przez
oferenta zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze
44,5x44,5cm
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 5 zaoferowano zestaw do wkucia PP o następującym
składzie i wymiarach?
opatrunek włókninowy 5x7 cm warstwa chłonna 2,5-3x4 cm

szt
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Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna do znieczulenia przewodowego o
wymiarach 60x75 cm z otworem samoprzylepnym 6x9,5-10 cm
wymagane parametry:
- gramatura: min. 50G/m²
- odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
- odpornośc na rozerwnie na sucho/mokro min 80/65 kPa
szt
Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa nieprzemakalna o wymiarach 75x90 cm (owinięcie
zestawu)
wymagane parametry:
- gramatura min 54g/m2
- odporność na penetrację płynów min 100 cm H2O
szt
Igła 18G 40 mm różowa SB
szt
Strzykawka 2 ml 3 częściowa, L/S
szt
Igła 25G 40 mm pomarańczowa SB
szt
Gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, białe
szt
Tupfery gazowe 30x30 lub 44,5x44,5 cm, 20 nitkowe z nitką RTG, białe
szt
Pean plastikowy w kolorze niebieskim o dł. Min. 19 cm
szt
Strzykawka 5 ml 3 częściowa L/L
szt
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do żylaków zaoferowany przez
zgodny z powyższym opisem z tupferami w rozmiarze 44,5x44,5cm
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Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 6 zaoferowano zestaw do laparoskopii o następującym
składzie i wymiarach z ścierwczką chłonna w rozmiarze
Organizator przewodów z zamknięciem VELCRO 2,5x30 cm lub organizator przewodów
typu rzep o wym:m 2,5x20/24cm
Sterylna serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z zintegrowanym ekranem
anestezjologicznym, w kształcie litery "T" 175/250x325 cm, z samoprzylepnym otworem
w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30cm otoczonym warstwą chłonną w strefie
krytycznej wykonaną z min dwuwarstwowego laminatu. Obłożenie wyposażone w
organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie, wykonane z dwuwarstwowego
laminatu.
Wymagane parametry dla strefy krytycznej:
- gramatura:min 93g/m2
- odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 160/110 kPa
Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu,
150x190cm z warstwą chłonną
wymagane parametry dlaj:
- gramatura: min 57,5g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro min 120/100 kPa
-odporność na penetrację płynów min 125 cm H2O
Opatrunek włókninowy 7x8 cm lub 10x8cm
Transparentna osłona na kamerę z perforowaną końcówką 13-14x250cm
Taśma lepna 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa,
Osłona na stolik Mayo 79-80x145 cm z warstwą chłonną
wymaganie parametry:
- gramatura: min. 54g/m²;
odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 120/80kPa
- odporność na penetrację płynów min. 125 cm H2O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 120/80kPa
Strzykawka 20ml, 2-częściowa
dren Redona 14Ch 50 cm 14 cm XRD PVC
Zamykany pojemnik na ostre narżedzia
Przedłużenie do ssaka 24-25Ch 3,5M
Ostrze nr. 10
Ściereczka chłonna 18x25 lub 30x40cm , wykonana z bardzo chłonnej celulozy, biała
Tupfer gazowy 30x30cm lub 44,5x44,5cm 20 nitkowy z nitką RTG, biały
gaziki 10 x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowa z nitką RTG, białe
Butelka Redona 200ml HV T123cm LL PVC
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sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar L. . Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
1
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar XL.. Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
szt
2
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do laparoskopii zaoferowany przez
oferenta zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze
44,5x44,5cm
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści aby, w pozycji nr 7 zaoferowano zestaw do mastektomii o następującym
składzie i wymiarach?
Ściereczka chłonna 18x25 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, biała
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarstwowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar L. . Wymagane parametry dla włókniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, odporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny SMS (trzy lub
czterowarswowy) lub SMMS posiadającego miękkie mankiety z dziany poliestrowej lub
innej; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Rozmiar XL..Wymagane parametry dla włóniny SMS: gramatura
fartucha min. 35g/m2, dporność na penetrację płynów min 34,7 cm H2O,odporność na
rozerwanie na sucho/mokro min 149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795.
Tupfer gazowy 30x30cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 marwstwowe z nitką RTG, białe
Zamykany pojemnik na ostre narzędzia
Ostrze nr. 15
Serweta gazowa 45x45cm lub 40x40 cm 20 nitkowa z tasiemką z chipem RTG biała
Czyścik do elektrody 5x5cm
Strzykawka 2 częściowa 20 ml L/S
Igła podskórna 22G 40mm RB TW (czarna)
Serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wymiarach 90x75 cm z taśmą samoprzylepną
Wymagane parametry w częśći krytycznej:
-gramatura: włóknina min. 23 g/m2, folia PE- min 40 mikronów, włóknina 20 g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro min. 100/50 kPa
-odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O
Taśma lepna 9x49cm, dwuwarstwowa,
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Serweta chirurgiczna trójwarstwowa w min. strefie krtytycznej o wymiarach 175x175 180cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonna w strefie krytycznej.
Wymagane parametry w części krytycznej:
-gramatura: włóknina min. 23g/m2 oraz folia PE- min 40 mikronów, włóknina 20 g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro min. 100/50 kPa
-odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O

szt

1

Serweta chirurgiczna trójwarstwowa w min. strefie krtytycznej o wymiarach 240-250x150
cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonna w strefie krytycznej.
Wymagane parametry w części krytycznej:
-gramatura: włóknina min. 23g/m2 oraz folia PE- min 40 mikronów, włóknina 20 g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro min. 100/50 kPa
-odporność na penetrację płynów min 900 cm H2O
szt
1
Miska 500 ml z polipropylenu, transparentna
szt
1
Miska 1000ml z polipropylenu, niebieska
szt
1
Opatrunek włókninowy 15x9-10 cm z warastą chłonną
szt
1
Serweta na stolik instrumentariuszki, służąca jako owinięcie zestawu, 150x190cm z
warstwą chłonną
wymagane parametry dla części chłonnej:
-grubość folii PE- min 55 mikronów
-włóknina 23g/m2
-wytrzymałość na rozdarcie na sucho/mokro 120/100 kPa
-odporność na penetrację płynów min 140 cm H2O
szt
1
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw do mastektomii zaoferowany przez
oferenta zgodny z powyższym opisem ze ściereczką chłonną 30x40 cm i tupferami w rozmiarze
44,5x44,5cm
Pytanie 4
Pakiet nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby próbki wymagane na wezwanie Zamawiającego dostarczone były w
wersji niesterylnej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie niesterylnej wersji paków
Pytanie 5
Pakiet nr 27
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby w pozycji nr 1 zaoferowano bluzę chirurgiczną wykonaną z włókniny
bawełnopodobnej o gramaturze 49-50 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do
stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego. Bluza posiadająca krótki rękaw,
pod szyją wyposażona w plastikowy nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne
kolory kolory: zielony i niebieski do swobodnego wyboru przez Zamawiającego. Dostępne rozmiary: XS, S,
M, L, XL, XXL
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również bluzę chirurgiczną zaoferowaną przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Poz.2 Czy Zamawiający dopuści, aby w pozycji nr 2 zaoferowano spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny
bawełnopodobnej o gramaturze 49-50 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do
stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego. Spodnie ściągane tasiemką,
kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w plastikowy nap. Dostępne kolory kolory: zielony i
niebieski do swobodnego wyboru przez Zamawiającego. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również spodnie chirurgiczne zaoferowane przez
oferenta zgodne z powyższym opisem
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby w pozycji nr 3 zaoferowano bluzę ogrzewającą, wykonana z włókniny
bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49-50 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej. Ubranie
przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego. Bluza
posiadająca długi rękaw, wyposażona w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone
ściągaczem. Dostępne kolory: zielony i niebieski do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Dostępne
rozmiary: S, M, L, XL.
Odpowiedź :Tak, Zamawiający dopuszcza również bluzę ogrzewajacą zaoferowaną przez oferenta
zgodne z powyższym opisem
Zapytanie nr 15 z dnia 24.04.2019 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości
netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić

do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na
korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie nr 2
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: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie nr 3
Dotyczy wzoru umowy Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów
wzoru umowy w §3 ust. 2 na:
„…W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego
zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem
corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny
czas 6 miesięcy….”
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które
będzie składana oferta?
Odpowiedź: Zamawiający przy ocenie złożonych ofert nie bierze pod uwagę okoliczności, które nie
mają znaczenia z punktu widzenia treści oferty.
Pytanie nr 5
W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2
pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ) oraz planowanym
w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach
publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w § 6 adresu e-mail, na który Wykonawca
może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże adres e-mail służący do przesyłania i przyjmowania faktur po
zawarciu umowy z Wykonawcą.
Pytanie nr 7
Pakiet 5, poz. 1,5,6 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki od pojemności
500ml posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na
odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci
techniki IML) Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany
do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację
pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż:
"Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co
najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania
pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z
przepisami dotyczącymi postepowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik w którym
materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na
jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku
lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w
przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki, ( takie pojemniki również są dostępne na rynku)
Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury
dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii
przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych
podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny
również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie
transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych
rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie
iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci:
wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML) wraz ze informacjami
dotyczącymi transportu materiału w formalinie). W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o
wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są
dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga asortymentu o powyższych parametrach.
Pytanie nr 8
Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy
Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na pojemnikach do transportu
materiału histopatologicznego od 500ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga posiadania piktogramów i oznaczeń na
pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego od 500ml.
Pytanie nr 9
Pakiet 5, Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik 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 10
Pakiet 5, Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 15 ml, ze skalą do 10 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 15ml
Pytanie nr 11
Pakiet 5, Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml. ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120ml
Pytanie nr 12
Pakiet 5, Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 120ml
Pytanie nr 13
Pakiet 5, Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,3 L ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 2,3L
Pytanie nr 14
Pakiet 5, Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5,6 L ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 5,6L
Zapytanie nr 16 z dnia 29.04.2019 r.
Pytanie nr 1.
Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 3 i 4: 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.
Pytanie nr 2.
Dotyczy Pakiet nr 10, 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 10, 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4.
Dotyczy Pakiet nr 10, 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 10, 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 10, 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.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również pojemnik o pojemności 5,6L

