Warszawa, dnia 09.12.2014r.
Nr sprawy SPZOZ.U.670/2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup
materiałów medycznych jednorazowego użytku” (Nr sprawy SPZOZ.U.670/2014)
wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Ważne!!! W przypadku zaoferowania asortymentu innego niż określony w załączniku
nr 1 do SIWZ, a dopuszczonego w wyniku udzielonych poniżej odpowiedzi,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz rozbieżności pomiędzy
asortymentem pierwotnie wymaganym a asortymentem dopuszczonym w drodze
odpowiedzi na zapytania (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. Nr 1 po
modyfikacji 2). W przypadku dopuszczonej zmiany wielkości opakowań, Wykonawca
zobowiązany jest do naniesienia w rubryce „ilość” odpowiednich zmian wynikających
z przeliczenia oferowanej ilości w opakowaniu zbiorczym. W przypadku
niezałączenia do oferty listy z zaoferowanym asortymentem odmiennym niż
pierwotny, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje asortyment zgodny z
pierwotnym formularzem asortymentowo cenowym, tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 17.11.2014r.
1. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 6 poz. 3 i 4 szczoteczki do
pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w
zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne
potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 6 poz.3 i 4 ?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej
liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą
ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 2 z dnia 18.11.2014r.
Pakiet nr 8
Pozycja nr 2
- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50cm z perforacją co 50cm, 50mb
z możliwością przeliczenia rolek na 568 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z
perforacją co 36cm lub 38cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub
niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z
SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 568 sztuk/rolek. Pozostałe warunki zgodne z
SIWZ.
Pozycja nr 3
- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50cm z perforacja co 36 cm lub
50cm, 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 80 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 48cm - 50cm z
perforacją co 36cm lub 38 cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub
niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z
SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 80 sztuk/rolek.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Pozycja nr 4
- Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł wykonanych z jednej warstwy chłonnej
celulozy i warstwy folii.
- Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 39cm , o długości rolki 47 mb
( a’ 94 podkładów ) z możliwością przeliczenia rolek na 170 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 38cm - 39cm z
perforacją co 36cm lub 50cm, 40mb lub 47mb lub 50mb na roli. Kolor biały lub
zielony lub niebieski. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli zgodnie z
SIWZ, 47mb na roli po przeliczeniu 170 sztuk/rolek, 50mb na roli po przeliczeniu 160
sztuk/rolek, Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pozycja nr 2 i 13
Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 13 – podkładów i prześcieradeł w osobny pakiet.

Jesteśmy hurtownią higieniczną ( nie medyczną) i zajmujemy się bezpośrednio
dystrybucją podkładów przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po
niższej cenie, co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie
środków budżetowych.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 8 pozycje 2 do pakietu nr 29 i
pozycje 13 do pakietu nr 30.
Pozycja nr 3 i 4
Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 – podkładów i prześcieradeł w osobny pakiet.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 8 pozycje 3, 4 do pakietu nr 29
Zapytanie nr 3 z dnia 18.11.2014r.
Pakiet 4 pozycja 4
Zwracamy się o możliwość zaoferowania opakowania a”50 szt. z możliwością
przeliczenia wymaganej ilości w pakiecie .
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. pozycji a”50szt
lub 100szt. Przy czym zamawiana ilość strzykawek a”50szt po przeliczeniu 160
opakowań, a”100szt zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 pozycja 13
Zwracamy się o możliwość zaoferowania Kranik trójdrożny posiadający optyczny
indykator pozycji otwarty-zamknięty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 pozycja 16
Zwracamy się o możliwość zaoferowania Igła jednorazowego użytku do iniekcji
sterylna 0,45 x 12 mm lub ,45 x 16 mm z nasadką Luer – LOCK.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pozycji sterylne igły jednorazowego
użytku do iniekcji 0,45x16mm lub 0,4x19mm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Pakiet 4 pozycja 17
Zwracamy się o możliwość zaoferowania Igła jednorazowego użytku do iniekcji
sterylna 0,3x 12 mm z nasadką
Luer – LOCK o ostrzu długo ściętym LB/BL .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pozycji sterylne igły jednorazowego
użytku do iniekcji 0,3x12mm lub 0,3x13mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5 pozycja 2
Zwracamy się o możliwość zaoferowania pojemnik na odpady medyczne 1l;
Wysokość min.12,5 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 pozycja 3
Zwracamy się o możliwość zaoferowania Pojemnik na odpady medyczne 2l;
Wysokość min.16 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 6 pozycja 2
Zwracamy się o możliwość zaoferowania Wziernik ginekologiczny o Szerokość
części wąskiej na całej długości 25 mm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 19 pozycja 1
Zwracamy się o możliwość zaoferowania: Rękawice diagnostyczne nitrylowe
nielateksowe, bez-pudrowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu min. 0.11 mm,
dłoni min. 0,06mm, mankiecie min. 0,05 mm ,siła zerwania przed starzeniem min. 6
N po starzeniu min. 6 N. W opakowaniu a’100 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne nitrylowe
nielateksowe, bezpudrowe. Grubość na palcu od min, 0,8mm, na dłoni min.
0,06mm, mankiecie min.0,05mm mierzona w pojedyńczej grubości. Rolowany
mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony
roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III.Produkt zgodny z wymaganiami
EN 455 części 1,2,3 oraz 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM
F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3,
zgodne z normą EN 420, EN 388 .Współczynnik AQL dla szczelności 1.0 lub 1.5,
bez zawartości protein, siła zerwania przed starzeniem min.6,0 N po starzeniu min.
60N, Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki
niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200
sztuk (XS-L) oraz min. 180sztuk (XL)
Pakiet 19 pozycja 2
Zwracamy się o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne do procedur o
podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej
ścianki na palcu 0,33 +/- 0,02mm ,na dłoni 0,32 mm+/- 0,02mm ,na makiecie
0,22mm+/- 0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed
starzeniem min 12 N.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne do procedur o
podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej
ścianki na palcu min. 0,33 +/- 0,02mm ,na dłoni min. 0,32 mm+/- 0,02mm ,na
makiecie min. 0,22mm+/- 0,02mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed
starzeniem min.650%, siła zrywająca przed starzeniem min. 24N. Zarejestrowane
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Opakowanie a'25 par, rozmiary
S-XL.
Pakiet 19 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne, lateksowe,
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem,
teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej
ścianki na palcu min 0,11mm, dłoni min 0,09 mm .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Rękawice diagnostyczne, lateksowe,
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem,
teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej
ścianki na palcu min. 0,11mm, dłoni min0,09mm, mankiecie 0,08mm, długość
240mm. Odporne ne przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone badaniami wytwórcy lub
badaniami z jednostki niezależnej. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie a'100szt.
Rozmiar XS, S, M, L, XL.
Zapytanie nr 4 z dnia 18.11.2014r.
Dot. § 2 ust.2 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni robocze. Sprzęt będziemy
dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż
powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów,
rozpakowanie i wysyłka do klienta.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminów dostaw przedmiotu
zamówienia. Wymagany maksymalny termin każdorazowej dostawy nie może
przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Dot. § 3 ust.1c wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu reklamacji z 3 na 5
dni roboczych.
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony
towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji
wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też
właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do
wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle
przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia
niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące terminów reklamacji
przedmiotu zamówienia. Wymagany maksymalny termin każdorazowej reklamacji nie
może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przez
Zamawiającego.
Dot. § 11 pkt 2 wzoru umowy
Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z
uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w ww paragrafie umowy na brzmienie:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
niedostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki;

- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% wartości
niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki z wyłączeniem
sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar
w terminie określonym w umowie;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości
0,5% wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości
niezrealizowanych umów, dostaw czy reklamacji podobnie jak odsetki za
zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w
terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że
strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były
tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące § 11 pkt 2 wzoru umowy w
następujący sposób:
zapis pierwotny w brzmieniu:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wartości umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru – w wysokości 0,5% wartości
zamówienia za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% wartości umowy /
wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości
0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki”
zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu
kary
umowne
w
przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w
wysokości 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień
opóźnienia.”
Zapytanie nr 5 z dnia 21.11.2014r.
Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 29
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 29 do odrębnego pakietu. Dreny
tkankowe silikonowe są wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym. Nie każdy
dystrybutor sprzętu medycznego ma możliwość ich włączenia do swojej oferty.
Obecny kształt pakietu może utrudnić a być może nawet uniemożliwić złożenie
konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję 29, w której
dopuszcza dren tkankowy rozmiarze 400mm 20mm/ 7 kanalików, do utworzonego
pakietu nr 31. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy
W celu uniknięcia ewentualnych niejasności w trakcie trwania umowy zwracamy się z
prośbą o modyfikację § 12 ust. 1 pkt 6 w sposób następujący:
„…zmian ustawowych w przepisach prawa podatkowego, powodujących konieczność
zmiany stawek podatku dotyczącego sprzedaży towarów będących przedmiotem
umowy, przy czym cenna netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w
wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową
stawkę…”
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Obecne zapisy we wzorze
umowy gwarantują Wykonawcy wprowadzenie ww. zmian w trakcie trwania umowy.
Zapytanie nr 6 z dnia 21.11.2014r.
1. Paragraf 11 ust.2 tiret 3.
Prosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
2. Prosimy o dodanie do umowy zapisu.
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne
zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 7 z dnia 24.11.2014r.
Pytanie 1
Dotyczy Pakiet 20 – poz. 1
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania o
długości całkowitej 180 cm, , średnica 1,8 mm, średnica igły wew. 0,5mm, długość
igły 4mm i 6mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Dotyczy Pakiet 20 – poz. 3
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wielorazowe szczoteczki do mycia
endoskopów o długość 2300mm
pakowane pojedynczo. (Obecnie w SIWZ
wymagane rozmiary 2300 -2500mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowych szczoteczek do
mycia endoskopów o długość min. 2300mm pakowanych pojedynczo. Pozostałe
warunki zgodne z SIWZ.
Zapytanie nr 8 z dnia 25.11.2014r.
Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 1:
1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 1 z pakietu nr
10, w której dopuszcza dren tkankowy rozmiarze 400mm 20mm/ 7 kanalików.
Wydzielona pozycja utworzy pakiet nr 32. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
2. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę
potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;
- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i
4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi
zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem
Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować
swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje
w żadnym przypadku wymogu certyfikowania
wyrobów niemedycznych przez
niezależne jednostki notyfikowane,
- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom
złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent , co skutkuje
zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest
100% - cena jako realizację celów powołanej wyżej ustawy to jest efektywnego i
gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.
Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;
Czy,
Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną
organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6.
ust.3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Odpowiedź: Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia przez
Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną.
3. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:
Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu
sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód
ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych
parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj.
poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie testu kl 5 z
substancją wskaźnikową przesuwającą się w okienku lub poprzez jednoznaczną
zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji. Pozostałe warunki zgodne z
SIWZ

4. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu badania parametrów punktu
końcowego w 3 temperaturach dla każdej serii. Takie badania przeprowadzane są w
przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie
poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów
chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne
parametry.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w ww. pozycji od wymogu badania parametrów
punktu końcowego w 3 temperaturach dla każdej serii. Pozostałe warunki zgodne z
SIWZ.
5. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 2:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu
zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

po 250 sztuk? Wielkość

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji, testy klasy 5 w opakowaniu po
500szt lub 250szt (po przeliczeniu 80 opakowań). Pozostałe warunki zgodne z
SIWZ.
6. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu
po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji, testy klasy 4 do sterylizacji parą
wodną z substancją naniesioną na długości min.45mm, pakowane po 480szt w
opakowaniu lub po 500szt w opakowaniu (w przeliczeniu 70 opakowań). Pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ.
7. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
Asortyment należy do grupy produktów stosowanych w systemie dokumentacji.
Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 z pakietu nr 10, do utworzonego
pakietu nr 32.
8. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4:
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania etykiet
ze wskaźnikiem czy etykiet bez wskaźnika?
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wymaga etykiet ze wskaźnikiem
kontroli procesu sterylizacji. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
9. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 5 i 9:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu.
Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w
Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 5 i 9 z pakietu nr 10 do utworzonego
pakietu nr 32.
10. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści testy kontrolujące
proces mycia w jednej płaszczyźnie w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość
zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza testy kontrolujące proces mycia
w opakowaniach 100szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 200szt (po
przeliczeniu 3 opakowania). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
11. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 7:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu
zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.

po 250 sztuk? Wielkość

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza asortyment w opakowaniach
100szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 200szt (po przeliczeniu 3
opakowania). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
12. Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 8:
Czy Zamawiający dopuści plomby w opakowaniu po 1000 sztuk? Wielkość
zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza testy kontrolujące proces mycia
w opakowaniach 500szt (ilość zgodna z SIWZ) i w opakowaniach po 1000szt (po
przeliczeniu 6 opakowań). Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
13. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu.
Asortyment stanowią opakowania sterylizacyjne. Umożliwi to złożenie
konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycję nr 1 – 3 z pakietu nr 11 do utworzonego
pakietu nr 33.
14. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1c:
Czy w miejsce rękawa o wymiarze 12cmx200m Zamawiający dopuści rękaw w
rozmiarze 12,5cmx200m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze min. 12cmx200cm. Pozostałe
wymagania zgodnie z SIWZ.
15. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:
Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz rozmiaru bez
nr katalogowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz
rozmiaru. Rękawy mogą lecz nie muszą posiadać oznaczonego nr katalogowego.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
16. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1-3:

Czy Zamawiający wymaga rękawów o gramaturze papieru 70g/m², oraz
posiadających folie złożoną z min.7 warstw? Wskazane parametry stanowią
gwarancje najwyższej jakości oferowanych wyrobów, co jest niezbędne w tak
istotnym procesie jakim jest sterylizacja.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawów o gramaturze min. 60g//m². Pozostałe
parametry wymienione w zapytaniu zgodne z SIWZ
17. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 2:
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x 3,8cm(zakładka) x 100m?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji dopuści również testy
opakowaniach po 250 szt. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
18. Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 3:
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 5cm (zakładka) x 100m?

w

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x
5cm x 100m z zakładką. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
19. Dotyczy wzoru umowy § 11, ust.2:
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10 %
wartości niezrealizowanej części umowy/pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
20. Dotyczy wzoru umowy § 11, ust.2:
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odmowę dostarczenia
zamówionego towaru do 10 % wartości niezrealizowanego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
Zapytanie nr 9 z dnia 25.11.2014r.
Pakiet nr 10, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymogi SIWZ, z substancją
wskaźnikową naniesioną na długości ok. 45 mm? Aktualny wymóg substancji
wskaźnikowej o dł. minimum 6 cm wskazuje na produkt będący w ofercie tylko
jednego Wykonawcy, co ogranicza konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.
Pakiet nr 10, poz. 7:
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność klasy wskaźnika z normą 11140-1 była
potwierdzona przez organizację niezależną zarówno od producenta, jak i
konsumenta, działającą w sposób obiektywny, posiadającą akredytację
potwierdzającą kompetencje techniczne, uprawnioną do kontroli jakości i
potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, jaką jest
niezależna jednostka notyfikowana?

Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów,
zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych
roszczeń pacjentów. Jest on także zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (§6.1.2), jak również z Prawem Zamówień Publicznych (art. 7 i 29),
ponieważ są w Polsce powszechnie dostępne i używane produkty nie tylko jednego
producenta spełniające ww. wymóg.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.
Zapytanie nr 10 z dnia 26.11.2014r.
Pytanie 1
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
Pytanie 2
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1c)
Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
„ (…) wymiany w ciągu 5 dni roboczych dostarczonego przedmiotu umowy, w
przypadku uznania zasadności reklamacji Zamawiającego, dotyczącej wad lub
niezgodności z zamówieniem.”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
Pytanie 3
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 wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy zapisów umowy § 7
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez
Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 7
ust. 1) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych
odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie
wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego
potrącenia”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie SIWZ.
Pytanie 5

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 wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6
Dotyczy zapisów umowy § 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z
wymaganych 0,5% na 0,1% oraz z wymaganych 10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu: „(…) – nie
dostarczenia w terminie zamówionego towaru, - w wysokości 0,5% wartości
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
Pytanie 8
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego
nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę
prawa handlowego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta
likwidacja oraz nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
Pytanie 9
Dotyczy Pakietu 20 – poz. 1
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania o
długości całkowitej 180 cm, , średnica 1,8 mm, średnica igły wew. 0,5mm, długość
igły 4mm i 6mm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 7.
Pytanie 10
Dotyczy Pakietu 20 – poz. 3
Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wielorazowe szczoteczki do mycia
endoskopów o długość 2300mm
pakowane pojedynczo. (Obecnie w SIWZ
wymagane rozmiary 2300 -2500mm)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 7
Zapytanie nr 11 z dnia 26.11.2014r.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 25 poz.nr 23
Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na
złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowa dzielona, owalną z
zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, na podłożu z pianki polietylenowej,
która jest lepszym rozwiązaniem niż włóknina ponieważ zapobiega przedostawaniu
się płynów wewnątrz elektrody, o powierzchni aktywnej łącznej 108cm²
(85cm+23cm), do diatermi ERBE VIO ?
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 25 pozycje 23 do pakietu nr 34.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Zapytanie nr 12 z dnia 26.11.2014r.
Pakiet 4, pozycja 14 - 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z
nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 pozycje 14-17 do pakietu nr 35.
Pakiet 4, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 x 16mm lub 0,45 x 22mm,
spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzia do zapytania nr 3.
Pakiet 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 16cm, spełniający pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny
spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

o

pojemności

15ml,

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemnik histopatologiczny o
pojemności 8-15ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000ml lub
2300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemnik histopatologiczny o
pojemności 2300-2500ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 210x150cm,
poszewka na kołdrę 210x16cm0, poszewka na poduszkę 70x80cm, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli jednorazowej o
składzie:
1szt- Prześcieradło min 130x200cm, 1 szt- poszewka na kłodrę min.140x200cm,
1szt. - poszewka na poduszkę min 70x80 w kolorze zielonym lub niebieskim.
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ
Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co
38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości na 568 szt., spełniający
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zpaytania nr 2.
Pakiet 8, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co
38cm, w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości na 80 szt., spełniający pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zpaytania nr 2..
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze niebieskim i zielonym,
spełniające pozostał wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady w kolorach: biały, niebieski, zielony.
Pakiet 8, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z
niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m2
lub 45g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga prześcieradeł wykonanych z włókniny o
gramaturze min. 30g/ m2. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny Spunlace o
gramaturze 45g/m2, wkładaną przez głowę (bez troków), bez rozcięcia z przodu,
spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS w kolorze
niebieskim, z rozcięciem na plecach zawiązywanym na dwie pary troków, spełniającą
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim lub granatowym,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki w kolorach: zielony lub granatowy
lub biały. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ
Pakiet 8, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik wykonany z włókniny Spunlace w
rozmiarze 40cm x 40cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ręcznik jednorazowy z chłonnej włókniny w
rozmiarze min. 40x40cm. Ręcznik może być sterylny.
Pakiet 8, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści kapcie wykonane z włókniny polipropylenowej o
gramaturze min. 110g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 9, pozycje 1, 3, 4, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania
SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 9, pozycja 5 - 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły posiadały w uchwycie element
zmieniający barwę w kontakcie z płynem mózgowo-rdzeniowym ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 9, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z
niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania,
umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie
rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, pozycje 1 - 2
Czy Zamawiający dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH 3 - 4, czasie
wchłaniania 5 – 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuści wchłanalną gazę hemostatyczną o
pH poniżej 4, czasie wchłaniania niż 5 - 8 dni lub 7-14 dni. Pozostałe warunki zgodne
z SIWZ.
Pakiet 12, pozycja 3 - 5
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania
3-4 lub 3-5 tygodni. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści niejałowe kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 9. Tak,
Zamawiający dopuści kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm. Pozostałe warunki
zgodne z SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm, pakowane
a’50 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 75x80mm,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 9. Tak,
Zamawiający dopuści jałowe kompresy oczne w rozmiarze 75x80mm. Pozostałe
warunki zgodne z SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści hypoalergiczne plastry poiniekcyjne, wykonane z
rozciągliwej włókniny, w rozmiarze 2,5cm x 8,5cm, pakowane pojedynczo w
opakowaniu typu dyspenser a’500 szt. z przeliczeniem ilości na 24 opakowania a’500
szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 19. Tak,
Zamawiający dopuści hipoalergiczne plastry poiniekcyjne, wykonane z rozciągliwej
włókniny w rozmiarze 2,5cm x 8.5 cm pakowane pojedynczo w opakowaniu typu
dyspenser a' 500 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a’30 szt. z
przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 26. Tak,
Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a’30 szt. z
przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 27
Czy Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a’30 szt. z
przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 27. Tak,
Zamawiający dopuści włókninowy opatrunek wyspowy pakowany a’30 szt. z
przeliczeniem ilości na 12,5 op., spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 27, pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełna i 50%
wiskoza, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pakietu 26 pozycji 29.
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 13 z dnia 27.11.2014r.
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe nielateksowe,
bezpudrowe, grubość na palcu 0,12mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,05mm mierzona
w pojedyńczej grubości Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor
niebieski, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Produkt zgodny z
wymaganiami EN 455 części 1,2,3 oraz 4, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z
normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z
normą EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 388 .Współczynnik AQL dla
szczelności 1,0, bez zawartości protein, siła zerwania przed starzeniem min. 6,0 N po
starzeniu min. 6,0 N, Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami
HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.
Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 19 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym
ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu
0,35-0,36mm, dłoni 0,33mm, mankiecie 0,24-0,25mm, długość 295-300 mm,
rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem min. 24N.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Opakowanie
a'25 par, rozmiary S-XL.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.
Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 19 poz. 3
Prosimy Zamawiającego aby dopuścił rękawice przebadane na przenikanie

substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, co zostanie potwierdzone raportem
badania wytwórcy. Pozostałe parametry SIZW zostaną zachowane.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 3.
Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 2 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompresów minimum 13 nitkowych. Pozostałe
wymagania zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 2 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet pakowanych po 5 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 2 poz. 12,13, 14, 15, 16, 26, 27
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z
nich nowego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 12,13, 14, 15, 16, 26, 27
do pakietu nr 36
Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 2 poz. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20x 10cm?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 20x810cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 2 poz. 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x 12cm?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x1215cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 2 poz. 22,23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w rozmiarze 2,5cm
x9,00m?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza przylepiec w rozmiarze 2,5cm
x9,0 - 9,14m. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Zapytanie nr 14 z dnia 27.11.2014r.
Dotyczy: wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):
1. Ad. Par. 1 ust. 4
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie realizację przez Wykonawcę składanych zamówień na

asortyment określony w załączniku Nr 1, przy czym zamówione ilości będą wynikały
z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od określonych w tym
załączniku. Zamawiający gwarantuje zakup minimum 80% wartości przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
2. Ad par. 2 ust. 2
Prosimy o zmianę wymaganego terminu dostaw na 4 dni robocze.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
3. Ad par. 3 ust. 1c)
Prosimy o zmianę terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 5 dni
roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
4. Ad par. 9
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do
obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i
normami ponosi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w ustawie o
wyrobach medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
5. Ad. par. 11 ust. 2
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru – w wysokości 0,2% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego, a
nie dostarczonego towaru – za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze
Zamawiającego przekroczą 30 dni;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzony wad – w wysokości
0,2% wartości nie dostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 4.
6. Ad par. 11 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do
zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia
wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia
niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w

przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
7. Ad par. 12 ust. 1.6)
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Wprowadzenia ustawowych zmian w przepisach podatkowych; wówczas zmianie
ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Zapytanie nr 15 z dnia 27.11.2014r.
Pytania do asortymentu:
Pakiet 2, poz. 14-19, 31-32: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do
oddzielnego pakietu, co umożliwi większej ilości Wykonawcom złożenie oferty
konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 2 pozycje 12-16, 26 i 27 do pakietu
nr 36. Pozycje nr 17-19, 31 i 32 wydzielono do pakietu nr 37.
Pakiet 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w
rozmiarze 10x12 cm?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10x1215cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pakiet 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do
mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, reszta zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawijący dopuszcza w ww. pozycji opatrunek do mocowania kaniul
w rozmiarze 8 x5,8 - 6cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pakiet 2, poz. 30: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty celulozowej
bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca
zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim
opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu
medycznego?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania waty celulozowej
bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych.
Pakiet 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów, których brzegi
składane są do wewnątrz, co wyklucza ryzyko wysunięcia się luźnych nitek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania kompresów,
których brzegi składane są do wewnątrz. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Pakiet 2, dot. wyrobów gazowych jałowych: Czy Zamawiający wymaga
zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla
pacjenta i personelu?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji oczekuje zaoferowania jałowych wyrobów
gazowych bez wskazania na metodę sterylizacji.
Pakiet 2, dot. kompresów jałowych: Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były
zakwalifikowane do klasy IIa, reguła 7 – wyroby inwazyjne krótkotrwałego użytku,
ponieważ przeznaczenie tego wyrobu ma być inwazyjne?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet 11, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do
osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych
cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 11 pozycję nr 1 - 3 do utworzonego
pakietu nr 33
Pakiet 11, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów
papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m2, grubości folii = 52 mikrony, wytrzymałości
zgrzewu do 1,5N /15 mm, szerokości zgrzewu 10 mm, wytrzymałości na rozciągnie
wzdłuż na sucho: 100 N/15mm, wzdłuż na mokro: 20 N/15mm, w poprzek na sucho:
55 N/15mm, w poprzek na mokro: 10 N/15mm, na rękawie naniesione oznaczenia od
strony folii i od strony papieru poza przestrzenią załadowczą: kierunku otwierania,
numeru serii, rozmiaru rękawa (długość, szerokość), nie posiadające jednak nadruku
numeru katalogowego (numer katalogowy umieszczony jest na etykiecie rolki
rękawa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 8.
Pakiet 11, poz. 1 g: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 38
cm x 200m?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawa w rozmiarze 35 lub 38cm x200m.
Pakiet 11, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w
rozm.: 75mm x 25mm x 100mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 11, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w
rozm.: 100mm x 40mm x 100mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 15, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do
osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wydzielony
asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet 15, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki
monofilamentowej wykonanej z polipropylenu o gramaturze 80 -96g/m2 (+/- 10
g/m2), grubości siatki 0,47 mm (+/- 10%)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet 22, poz. 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do
osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych
cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 22, poz. 11, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha
zgodnego z SIWZ, z dwoma etykietami przylepnymi, o odporności na przenikanie
cieczy min. 36,9 H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 45,8 kPa/
43,5 kPa, poziom pylenia min. 1,22 Log 10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylnego fartucha chirurgicznego
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 26, poz. 1-2, 8-10, 15, 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie
pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert
konkurencyjnych cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 26 ww. pozycje do osobnego
pakietu, tj. pakietu nr 38
Pakiet 26, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek
pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1
szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26
pozycja 3 siatek pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i
podaniem ceny za 1 szt
Pakiet 26, 5-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych
pakowanych po 2 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za 1
szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek
gipsowych pakowanych po 2 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem
ceny za 1 szt.
Pakiet 26, poz. 5-7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek o długości 3m?
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wymaga zaoferowania opasek o
długości 3m.

Pakiet 26, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w
rozm. 15x15 cm, w opakowaniu 250 szt, z podaniem ceny za 500 szt – co umożliwi
Zamawiającemu porównanie ofert?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 26, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w
opakowaniu 22 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań
zgodnie z zasadami matematyki?
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
przylepców w opakowaniu 22 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i
zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki.
Pakiet 26, poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w
opakowaniu 11 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań
zgodnie z zasadami matematyki?
Odpowiedź: Tak, w ww. opzycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
przylepców w opakowaniu 11 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i
zaokrągleniem opakowań zgodnie z zasadami matematyki.
Pakiet 26, poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w
rozm. 10x8 cm, z wkładką chłonną w rozm. 5x4 cm?
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
opatrunku w rozm. 10x8 cm, z wkładką chłonną w rozm. 5x4 cm.
Pakiet 26, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w
rozm. 8x15 cm, z wkładką chłonną w rozm. 10x3,8 cm?
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
opatrunku w rozm. 8x15 cm, z wkładką chłonną w rozm. 10x3,8 cm.
Pakiet 26, poz. 28: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w rozm.
10x20 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w rozm. 10x20 cm.
Pytania do wzoru umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% wartości
umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie” zostały zastąpione słowami
„10% niezrealizowanej wartości umowy / pakietu którego dotyczyło Zamówienie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od
niezrealizowanej wartości umowy/pakietu, nie zaś od wartości całej umowy/pakietu.
W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia do umowy po
zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie
wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości umowy/pakietu, a nawet mogłaby
przewyższać niezrealizowaną wartość umowy/pakietu. Taka kara byłaby rażąco
wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5%
wartości zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości towaru
niedostarczonego w terminie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości
niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym
razie, w przypadku gdyby dostawa została częściowo zrealizowana w terminie, a
zwłoka dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w
terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towaru niedostarczonego
w terminie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu
cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% wartości
umowy / wartości pakietu którego dotyczyło Zamówienie” zostały zastąpione słowami
„10% wartości niedostarczonego towaru”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odmowę dostarczenia towaru była naliczana
od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy/pakietu. W
przeciwnym razie kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do
wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka
kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5%
wartości zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości towaru
wadliwego”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie towaru wolnego od
stwierdzonych wad była naliczana od wartości towaru wadliwego, nie zaś od wartości
całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została w
znacznej części zrealizowana bez wad, a wady dotyczyły tylko nieznacznej części
zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby
rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zapytaniu nr
4.
6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 wzoru umowy został dodany
podpunkt 7) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany wielkości ceny w
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w
stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy
3%.”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to,
aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany
cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów
walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić
podpisania aneksu o zmianie umowy.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP
767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest
silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy
Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak
najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w
wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r.
KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w
wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 16 z dnia 27.11.2014r.
Pakiet 1 , poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego z linią RTG
w rozmiarach 15,18,20,21,24,26,27 i 30 gdyż dreny silikonowe występują tylko w tych
rozmiarach
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania drenów silikonowych w rozmiarach
15,18,20,21,24,26,27 i 30. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ
Pakiet 1 , poz.7
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był zestawem uniwersalnym do nebulizacji
ciepłej i zimnej ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw do nebulizacji był zestawem do
nebulizacji zimnej. Może również służyć do nebulizacji ciepłej. Pozostale wymogi
zgodne z SIWZ.
Pakiet 1, poz. 8
Pyt 1/ Czy Zamawiający ma na myśli test mokry?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania testu suchego.
Pyt 2/ Czy Zamawiający oczekuje aby testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp
do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed
samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje aby testy posiadały bardzo łatwy i wygodny
dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym
przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.
Pakiet 2 , poz. 14
Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnych pasków do zamykania ran w ilości 200
kopert a 3szt pasków ?
Odpowiedź: Pozycja została przeniesiona do pakietu nr 36. Zamawiający wymaga
pasków do zamykania ran w ilości 200szt. 1 szt w rozumieniu zamawiającego to
pojedyncze opakowanie zawierające 3 szt sterylnych pasków.
Pakiet 2 , poz. 15.
Czy Zamawiający wymaga samoprzylepnych pasków do zamykania ran w ilości 600
kopert a 6szt pasków?
Odpowiedź: Pozycja przeniesiona do pakietu nr 36. Zamawiający wymaga pasków
do zamykania ran w ilości 600szt. 1 szt w rozumieniu zamawiającego to pojedyncze
opakowanie zawierające 6 szt sterylnych pasków
Pakiet 3, poz. 18
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z
drenem o długości 150cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów
posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy
o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory
kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły
po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 18 do pakietu nr 39.
Pakiet 3, poz. 19
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów TS z
drenem o długości 150cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi
posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy
o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory
kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły
po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego
pakietu .
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 19 do pakietu nr 39.
Pakiet 3, poz. 20
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z
drenem o długości 150cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów
posiadających inne zabezpieczenie kolca po użyciu niż otwór w zaciskaczu. Prosimy
o dopuszczenie przyrządów, w których po zakończeniu zabiegu infuzji igłę komory
kroplowej można umieścić wewnątrz zaciskacza rolkowego . Do zabezpieczenia igły
po zabiegu służy również jej plastikowa osłonka , którą posiada każdy przyrząd.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 3 pozycje 20 do pakietu nr 39.
Pakiet 3, poz. 29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tkankowego w rozmiarze 400mm x
20mm /x 7 kanalików
Odpowiedź:
Zamawiający
400mmx20mm/7kanalików.

dopuszcza

dren

tkankowy

w
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Pakiet 4, poz.8,11,12 i 13
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, gdyż umożliwi
to złożenie bardzo korzystnej oferty na tą pozycję a tym samym zapewni wybór
najkorzystniejszej cenowo oferty .
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 4 pozycje 8,11,12, 13 do pakietu nr
40.
Pakiet 4, poz. 12

Czy Zamawiający wymaga aby każde wyjście w kraniku było zabezpieczone
koreczkiem i aby dren był wykonany z PCV nie zawierającego toksycznych ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet 4, poz. 13
Czy kranik trójdrożny winien posiadać maksymalne wypełnienie 0,23ml i być
wyposażony w kolorowe znaczniki – niebieski i czerwony – służące do identyfikacji
linii żylnej i tętniczej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o poj. 15ml
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza pojemniki histopatologiczne o
objętości 8-15 ml. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Pakiet 6, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z
zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne
potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne
potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych.
Pakiet 6, poz. 4
Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz z
zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
sterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne potwierdzające
ich skuteczność w badaniach masowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami Dyrektywy Europejskiej oraz
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
niesterylnych szczoteczek do cytologii posiadających badania kliniczne
potwierdzające ich skuteczność w badaniach masowych
Pakiet 8, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kpl. pościeli jednorazowej w rozmiarze
Prześcieradło 210x160cm
Poszwa 210 x 160cm
Poszewka 70 x 80cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 12
Pakiet 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z włókniny 40g w rozmiarze
160x 210cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga prze ścieradeł w rozmiarze 130-160x200-210cm.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Pakiet 9, poz. 1,2,3,4
Czy Zamawiający, podobnie jak w poz. nr 5 i 6 wymaga igieł z przeźroczystym
uchwytem z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowordzeniowego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby igły z pozycji 1, 2 ,3, 4 posiadały
przeźroczystym uchwytem z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu
mózgowordzeniowego.
Pakiet 11, poz. 1c
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości rękawa 10 lub 15cm , ponieważ
rękaw o szerokości 12cm nie występuje przy parametrach zawartych w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Rękaw papierowo-foliowy płaski, długość 200m
gramatura papieru minimum 60g/m2, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku
etylenu i formaldehydu, oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią,
wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą i tylko od strony folii, nr serii i
rozmiar podany na rękawie, oznaczenie CE podane na opkowaniu, wytrzymałość
zgrzewu do 4,5N/15mm, szerokość zgrzewu min.1,1cm, wytrzymałość na
rozciąganie minimum (N/15mm): wzdłuż na sucho - 96,8; wzdłuż na mokro - 28; w
poprzek na sucho - 52,6; w poprzek na mokro - 15,7, zawartośc chlorków max 0,1%,
zawartość siarczynów max 0,25%. W rozmiarze minimum 12 cm x 200m.
Pakiet 11, poz. 2
Czy Zamawiający ma na myśli rękaw z zakładką 7,5cm x 2,5cm x 100m ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli rękaw z zakładką 7,5cm x
2,5cm x 100m.
Pakiet 11, poz. 3
Czy Zamawiający ma na myśli rękaw z zakładką 10cm x 5cm x 100m ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli rękaw z zakładką 10cm x
5cm x 100m.
Pakiet 25, poz. 4
Czy Zamawiający wymaga aby papiery do aparatu EKG model MAC-800 były
papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów EKG,
gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do aparatu EKG
model MAC-800
były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta
aparatów EKG.
Pakiet 25, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs VSV
Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów,
gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do kardiomonitora
Philips Sure Signs VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez
producenta aparatów.
Pakiet 25, poz. 8
Czy Zamawiający wymaga aby papiery Mitsubishi K65HM do aparatu USG typu
SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości ,
pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście zalecane przez producentów
aparatu ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery Mitsubishi
K65HM do aparatu USG typu SSA-550 A/E NEMIO-PRO były papierami
oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim
kontraście zalecane przez producentów.
Pakiet 25, poz. 9
Czy Zamawiający wymaga
aby papiery Mitsubishi K61B do aparatu
ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami oryginalnymi,
wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście
zalecane przez producentów aparatu ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery Mitsubishi K61B
do aparatu ECHOKARDIOGRAF wysiłkowy SSA-660A Ksario były papierami
oryginalnymi, wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim
kontraście zalecane przez producentów aparatu
Pakiet 25, poz. 10
Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera SONY UP-897 MD były
wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej
skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ww. pozycji wymaga aby papiery do videoprintera
SONY UP-897 MD były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o
wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez
producentów Videoprinterów
Pakiet 25, poz. 11
Czy Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93 E były
wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej
skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby papiery do videoprintera Mitsubishi P93
E były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i
dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów
Videoprinterów.

Pakiet 25, poz. 16
Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylnego, w saszetkach 5 g, bezbarwnego ,
odtłuszczonego , wyprodukowanego na bazie wody, sterylizowanego radiacyjnie?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji oczekuje żelu sterylnego, w saszetkach 5g,
bezbarwnego, odtłuszczonego , wyprodukowanego na bazie wody, sterylizowanego
radiacyjnie.
Pakiet 25, poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 40x55mm.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie elektrod w
rozmiarze 40x55mm.
Pakiet 25, poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 44x30mm.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie elektrod w
rozmiarze 44x30mm.
Pakiet 25 , poz. 24
Czy Zamawiający ma na myśli elektrody jednorazowe do defibrylatora Philips
HeartStart XL N3713A zalecane przez producenta, zgodnie z instrukcją użytkowania
aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych do defibrylatora Philips
HeartStart XL N3713A zalecanych przez producenta, zgodnie z instrukcją
użytkowania aparatu.
Dotyczy projektu Umowy
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w
przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami
podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.
Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do
Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej
stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).
Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do
przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki
VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.
Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że
realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie
oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do
przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.
Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to
przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w
wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki
VAT.
Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie
akceptował zmianę cen jednostkowych brutto? Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci
aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Przewidziane przez
Zamawiającego zamiany do umowy ujęte w § 12 załącznika nr 7 do SIWZ,
przewidują sytuację opisaną powyżej.
Dotyczy SIWZ
Prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie odrębnych umów do każdego z pakietu.
Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 3 PZP, kiedy Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia oferty częściowej, wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części
zamówienia. Brzmienie tego zapisu wskazuje, że mamy do czynienia nie z jedną, ale
wieloma ofertami, które składa się odrębnie na każdą z części. Zamawiający w treści
SIWZ podzielił opis przedmiotu zamówienia na zadania, należy je więc traktować
jako odrębne i niezależne od siebie zamówienia oraz odrębne i niezależne od siebie
oferty. W świetle powyższego uzasadnione jest, aby Umowa dotyczyła każdej oferty
oddzielnie.
Odpowiedź: Zamawiający zawrze oddzielne umowy dla każdego z pakietów.
Zapytanie nr 17 z dnia 28.11.2014r.
Pakiet 14 poz. 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu by wewnętrzna warstwa
rękawic była nawilżana.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, by wewnętrzna warstwa rękawic
neoprenowych była nawilżana. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Pakiet 14 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach
od 5,5 do 9,0?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawic w rozmiarach 5,5 – 9,0. Pozostałe
wymogi zgodne SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
jałowej serwety dwuwarstwowej z taśmą samoprzylepną o wym. 90 x75 cm.
Parametry serwety:
- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m2
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej
serwety dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) lub
trójwarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia

polietylenowa) z taśmą lepną o wym. 90x75 cm (tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm)
wymagane parametry :
- gramatura min. 54g/m²
- odporność na penetrację płynów min. 125 cm H2O
- odporność na rozerwnie na sucho/mokro min. 100/50 kPa
- zgodność z normą PN EN 13795:2013.
Opakowanie jednostkowe posiada minium dwie samoprzylepne etykiety
umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące
informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Pakiet 22 pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
jałowej serwety dwuwarstwowej o wymiarach 120 x 150 cm, wyposażonej w
samoprzylepny otwór umieszczony decentralnie o wymiarach 7x10 cm.
- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m2
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 2 Zamawiający wymaga zaoferowania jałowej
serwety dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa)o wym.
120x150 cm z samoprzyplepnym otworem 5-7x7-10 cm mieszczącym się min. 45 cm
od górnego końca serwety (tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm) wymagane
parametry : gramatura: min. 54g/m², odporność na rozerwnie na sucho/mokro min
75/50 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.
Opakowanie jednostkowe posiada minium dwie samoprzylepne etykiety
umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące
informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Pakiet 22 pozycja 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x75 cm z samoprzylepnym otworem o
średnicy 8 cm. Parametry serwety:
- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m2
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności
Lub
jałowej serwety dwuwarstwowej wym. 90 x55 cm z samoprzylepnym otworem o
wymiarach 10 x 15cm. Parametry serwety:
- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m2
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej
serwety dwuwarstwowej ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa)o wym.
75x90 cm z samoprzyplepnym otworem 7-9 x 7-10cm lub z możliwością
dostosowania średnicy otworu. wymagane parametry : gramatura: min. 54g/m²,
odporność na rozerwnie na sucho/mokro min 150/150 kPa, odporność na penetrację
płynów min. 125 cm H2O, Zgodność z normą PN EN 13795:2013. Opakowanie
jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,
LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Pakiet 22 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnej włókninowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50 cm, (pakowana po 1
szt.). Zachowując wymaganą ilość 500 sztuk.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej
taśmy lepnej 9-10x49-50cm, dwuwarstwowa, Pakowana po 2 lub po 1 szt z
zachowaniem wymaganej liczby sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego pokrowca na stolik Mayo wymiarach 80 x145cm, w kształcie worka z
zewnętrznm
warstwą
z chłonnej włókniny propylenowej (strefa krytyczna) o wymiarach 70 x 85 cm Złoże
nie osłony pozwala na aplikację z zachowaniem zasad aseptyki. Opakowanie
jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,
LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej
osłony na stolik Mayo 79 -80 x 145 cm z warstwą chłonną na powierzchni 65-75x85
cm lub na całej serwecie z włókniny wiskozowej lub polipropylenowej, wymagane
parametry:gramatura: min. 54g/m²; odporność na rozerwnie na sucho/mokro min
120/80kPa odporność na penetrację płynów min. 125 cm H2O Zgodność z normą
PN EN 13795:2013. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety
umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące
informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Pakiet 22 pozycja 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
jałowej serwety dwuwarstwowej o wym. 150 x 180 cm. Parametry serwety:
- laminat polipropylen + polietylen
- gramatura 57,5 g/m2
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej
serwety chirurgicznej trójwarstwowej lub dwuwarstwowej o wym. 150x175 cm
(tolerancja rozmiaru serwety +/-5 cm), wymagane parametry :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 13795:2013.
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające
wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa
producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.
Pakiet 22 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego pokrowca na ramię C wykonanego z przeźroczystej folii PE o wym.
90x225 cm zakończony elastyczną gumką.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony
jałowej z folii przezroczystej na aparat RTG ściąganej gumką wymiarach 90-100 cm x
150-225cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnej kieszeni jednokomorowej o wymiarach 38 x 40 cm.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieszeni
samoprzylepnej jednokomorowej na narzędzia chirurgiczne z polietylenu w rozmiarze
40-43x35-38 cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnej kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów, wyposażona w sito,
sztywnik i zawór do podłączenia drenu, w rozmiarze 50 x 55cm.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów, wyposażona w sztywnik i
zawór do podłączenia drenu w rozmiarze 50-60 x 55x60 cm. Pozostałe warunki
zgodnie z SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonanego
z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych;
szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w
sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne
z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm,
mankiety
o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w
postaci naklejki
naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed
rozłożeniem. Fartuch jest
zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania
standardowe. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 150 cm
(analogiczny do obowiązujących norm rozmiaru XL). Opakowanie folia-papier z
dwiema
etykietami
samoprzylepnymi,
wewnętrzne
owinięcie
z włókniny celulozowej, dodatkowo pakowane z dwoma wysoko chłonnymi
ręczniczkami

Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego 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. Opakowanie folia-papier z min.
dwiema (jedną dwudzielną )etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie
papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z
normą PN EN 13795-1-3 wymagania standardowe. Rozmiar XL /150cm. Wymagane
parametry dla włóniny SMS: gramatura fartucha min. 35g/m2, dporność na
penetrację płynów min 32,4 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min
149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.
Pakiet 22 pozycja 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach
hydrofobowych; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch
jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki
wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na
rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu,
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN
EN 13795 1-3 wymagania standardowe.
Rozmiar fartucha jednocześnie
oznaczający jego długość: 130 cm (analogiczny do obowiązujących norm rozmiaru
L). Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne
owinięcie z włókniny celulozowej, dodatkowo pakowane z dwoma wysoko chłonnymi
ręczniczkami.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego 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. Opakowanie folia-papier z min.
dwiema (jedną dwudzielną )etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie
papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z
normą PN EN 13795-1-3 wymagania standardowe. Rozmiar L. /130cm. Wymagane
parametry dla włóniny SMS: gramatura fartucha min. 35g/m2, dporność na
penetrację płynów min 32,4 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min
149/125 kPa, Zgodność z normą PN EN 13795:2013.
-

Pakiet 22 pozycja 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny,
niepylący. Kolor zielony. Rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania fartucha
higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący.
Rękaw wykończony gumką lub mankietem. Kolor zielony lub niebieski, w rozmiarach:
L, XL lub uniwersalnym.
Pakiet 22 pozycja 14: Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem
wykończonym gumką, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania fartucha
higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący.
Rękaw wykończony gumką lub mankietem. Kolor zielony lub niebieski, w rozmiarach:
L, XL lub uniwersalnym.
Pakiet 22 pozycja 15: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
maski z
trokami, trójwarstwowej, odpornej na przesiąkanie, hypoalergicznej,
pakowanej
w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: numer referencyjny, numer LOT, numer
normy parametry:
- współczynnik BFE > 98%
- pakowana po 50 sztuk
- zgodna z normą PN EN 14683 II
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowanie maski z trokami,
trójwarstwowej,
odpornej
na
przesiąkanie,
hypoalergicznej,
pakowanej
w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: numer referencyjny, numer LOT, numer
normy, parametry:
- współczynnik BFE nie mniej niż 98%
- pakowana po 50 sztuk
- zgodna z normą PN EN 14683 II
Pakiet 22 pozycja 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka tylko
w kolorze zielonym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgode na zaoferowanie czepka w kolorze
zielonym lub niebieskim.
Pakiet 22 pozycja 20, 21: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji
20, 21 oraz stworzenie z nich odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 22 pozycje 20 i 21 do pakietu nr 41.
Pakiet 22 pozycja 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy
chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50
g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez
personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Bluza posiadająca krótki
rękaw kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy? Bluza spełnia wymogi
normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgiczny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z
włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m2, antystatycznej,

niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w
środowisku Bloku Operacyjnego? Bluza posiadającą krótki rękaw kieszeń na piersi,
dwie kieszenie boczne na dole bluzy? Bluza spełnia wymogi normy PN EN 13795 dla
ubrań chirurgiczny. Rozmiary XS, S, M, L, XL. W kolorach: zielony lub niebieski.
Pakiet 22 pozycja 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni
chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50
g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez
personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Spodnie ściągane tasiemką,
dwie kieszenie boczne. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań
chirurgicznych.
Odpowiedź: Zamawiający Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni
chirurgicznych wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50
g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez
personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego? Spodnie ściągane tasiemką,
dwie kieszenie boczne. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań
chirurgicznych.
Rozmiary XS, S, M, L, XL. W kolorach: zielony lub niebieski.
Pakiet 22 pozycja 22: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 22 i
stworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycje 22 do pakietu nr 42.
Pakiet 22 pozycja 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy
chirurgicznej z długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o
gramaturze 50 g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej? Bluza przeznaczona
jest do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego,
zgodna z wymaganiami normy PN EN 13795. Bluza posiada długi rękaw,
wyposażona jest w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone
ściągaczem, oraz elastyczną gumkę w dolnej części bluzy.
- Kolor niebieski
- dostępne rozmiary: M, L.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej z
długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49- 50 g/m2,
antystatycznej, niepylącej, oddychającej. Bluza przeznaczona jest do stosowania
przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego, zgodna z
wymaganiami normy PN EN 13795. Bluza posiada długi rękaw, wyposażona jest w
dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone ściągaczem lub
ściągaczem i gumkąZamawiający dopuszcza, aby bluza posiadała elastyczną gumkę
w dolnej części bluzy
- Kolor niebieski lub zielony
- dostępne rozmiary: minimum M, L.

Pakiet 22 pozycja 23: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnej serwety chirurgicznej
o wymiarach 38 x 45 cm wykonanej z

dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z
PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe). Serwetę cechuje wysoka odporność na
penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>min 100 cm H2O
Lub
Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 45 x 75 cm wykonana z
dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z
PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe). Serwetę powinna cechować wysoka
odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>min 100 cm H2O.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
serwety chirurgicznej w rozmiarze 38-50x45-60 cm dwuwarstwowej, Wymagane
parametry:gramatura min. 40,2g/m2, Zgodność z normą PN EN 13795 1-3
Pakiet 22 pozycja 24: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnej serwety chirurgicznej o wymiarach 75x90 cm wykonanej z dwuwarstwowego
pełno barierowego laminatu (polipropylen i polietylen) (zgodna z PN EN 13795 )
Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN
20811)>min 100 cm H2O.
Odpowiedź: W Pakiecie nr 22 poz 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
serwety chirurgicznej 75x90 cm dwuwarstwowej, gramatura: min. 53g/m2. Pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ.
Pakiet 22 pozycja 25: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 25 i
stworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje 25 do pakietu nr 43
Pakiet 22 pozycja 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych
ściereczek pakowanych po 2 sztuk tj. 4000 sztuk = 2000 opakowań lub 4000
opakowań = 8000 sztuk?
W przypadku potwierdzenia, że Zamawiajacy wymaga zaoferowania 4000 sztuk
(2000 op.) zwracamy sie z pytaniem o możliwość przeliczenia ilości sztuk na
opakowania i podanie ceny za opakowanie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 4000 opakowań sterylnych
ściereczek po 1 szt w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 szt
ściereczek w opakowaniu liczonych przez oferenta jako opakowanie z 1 szt.
Pakiet 22 pozycja 27: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:
a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny
celulozowej
o gramaturze 60g/m2
b) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
c) 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
d) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
e) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
f) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, 150 x 250cm, wyposażona w
zintegrowane organizatory przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o
długości min. 100 cm

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu),
Dotyczy pozycji d, e, f: serwety są wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa
krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia
polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m2, oraz strefa mniej krytyczna laminat
dwuwarstwowy
o gramaturze 57,5 g/), a także posiadać dodatkowe wzmocnienia, w strefie
krytycznej,
w postaci warstwy chłonnej. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy
PN EN 13795
wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i
mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość
absorbcji 46% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne
odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety posiadają
oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony
środek.
Lub
sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:
a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania
normy PN EN 13795 wymagania wysokie, odporne na penetrację płynów
i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość
absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający
swobodne
odklejanie
i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety posiadają oznaczenia
kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek
serwety
głównej
np. strzałką.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania Zestawu Uniwersalnego, czyli
Sterylnego zestawu obłożeń wykonanego z dwu lub trzywarstwowego laminatu, w
którym minimum jedna warstwa to pełnobarierowa włóknina polipropylenowa zgodnej
z (EN13795 1,2,3) o gramaturze min. 23g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia
PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN
20811) > 124cm H2O oraz odporność na rozerwanie >255kPa (zgodnie z EN 139381). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacjspisem komponentów i etykiety
identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności
i nr serii Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag lub
opakowanie typu papier-folia
Skład zestawu:
1 serweta do nakrycia stolika Mayo od 79 lub 80 x 145 cm
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 lub 150 x 190 cm
(opakowanie zestawu)
1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm lub 150x250cm lub 240x150cm
1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm lub 175x180cm lub175x175cm
2 ręczniki celulozowe o rozmiarez pomiedzy:30-33 x 33-40 cm

1 taśma samoprzylepna w rozmiarze: 9-10 x 49-50 cm
2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm
Pakiet 23 pozycja 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x wzmocniony fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 1 x Osłona na kamerę 16 x250cm (składana teleskopowo)
6. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
7. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
8. 2 x ostrze nr 11
9. 2 x opatrunek włókninowy 5x7cm (część chłonna 2,5 x4cm)
10. 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm (wzmocniony - 3 warstwy w strefie
krytycznej)
11. 1 x dren redona CH12
12. 1 x butla redona 200 ml
13. 1 x Igła podskórna 21G 40mm, zielona
14. 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
15. 1 x osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm
16. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
17. 1 x serweta o wymiarach 225x320cm, wyposażona w samouszczelniający
otwór z neoprenu z o średnicy 6 cm, serweta zintegrowana jest z workiem
przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający otwór z
neoprenu z otworem 7 cm, zawór do podłączenia drenu oraz sztywnik do
modelowania brzegów. Serweta wyposażona jest w organizatory przewodów
typu rzep.
Parametry:
-laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodna z normą PN EN 13795 wymagania wysokie
18. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (pod pacjenta)
Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN
poszczególnych komponentów zgadza się z wymogami SIWZ.
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Ułożenie

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pakiet 23 pozycja 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do operacji barku o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x wzmocniony fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm (wzmocniony - 3 warstwy w strefie
krytycznej
5. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia

6. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
7. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
8. 1 x skalpel nr 11
9. 2 x opatrunek włókninowy 5x7cm (warstwa chłonna 2,5 x4cm)
10. 1 x strzykawka 10ml, 2-częściowa
11. 1 x strzykawka 20ml, 2-częściowa
12. 2 x Igła podskórna 21G 40mm, zielona
13. 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna
14. 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm
15. 1 x serweta do operacji stawu barkowego o wymiarach 225 x 380),
posiadająca samouszczelniający otwór w kształcie gruszki o wymiarach 11,5 x
12,5cm. Nad otworem znajduje się część samoprzylepna pozwalająca na
dodatkowe zabezpieczenie serwety (strona od pacjenta), oraz organizatory
przewodów typu rzep (min. 3 szt.) (strona od operującego) . Serweta posiada
także zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów (270 stopni),
wyposażony w sztywnik i zawór do podłączenia drenu.
Parametry:
-laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pakiet 23 pozycja 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do operacji żylaków o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 2 x ostrze nr 15
8. 1 x samoprzylepny opatrunek włókninowy 15x 10 cm z częścią opatrunkową 5
x 11cm
9. 3 x bandaż elastyczny szerokość 15cm, długość 5 m
10. 2 x Elastyczna zapinka do bandaża
11. 10 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
12. 3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna
13. 1 x osłona na stopę o wymiarach 24 x 37,5 cm, wyposażona w taśmy
samoprzylepne, wykonana z laminatu dwuwarstwowego.
14. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
15. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 100 cm
16. 1x Serweta chirurgiczna o wymiarach 200x260 cm z wcięciem w kształcie
litery U (10x100 cm) z warstwą chłonną w strefie krytycznej
parametry:
-strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m2, mniej krytyczna 57,5 g/m2
-odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa

17. Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 250x150 cm
wzmocniona w strefie krytycznej, wyposażona w organizatory przewodów.
Dotyczy pozycji 2 i 3:
fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, szwy fartucha wykonane
metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną
aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w
okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x 14 cm, mankiety o długości. 8 cm,
wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki
naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest
zgodny z normą PN EN 13795 1wymagania standardowe
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pakiet 23 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do przepukliny o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 20 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 2 x ostrze do skalpela nr 15
8. 1 x samoprzylepny opatrunek włókninowy 10x20 cm z częścią opatrunkową 5
x 16cm
9. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
10. 2 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
11. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
12. 2 x serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 75 cm
13. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (dodatkowo wzmocniona
w strefie krytycznej)
14. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm (dodatkowo wzmocniona
w strefie krytycznej)
Dotyczy pozycji 13,14:
- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m2, mniej krytyczna 57,5 g/m2
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 wymagania wysokie
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety
Dotyczy pozycji 2 i 3:
fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy
fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x

14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania
standardowe. Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań
zamawiającego określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pakiet 23 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do zabiegów na ręce o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu),
min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm (L)
3. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm (XL)
4. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
7. 1 x ostrze do skalpela nr 15
8. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
9. 1 x strzykawka 10ml, 2-częściowa
10. 1 x Igła 25G 40 mm Pomarańczowa
11. 1 x serweta chirurgiczna 75 x 90 cm
12. 1 x serweta chirurgiczna 120 x 150 cm, wyposażona w samoprzylepny
owalny otwór o wymiarach 7x10cm . Serweta wykonana jest z chłonnego
laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen), odporność na
wypychanie na mokro > 260 kPa
Dotyczy pozycji 2 i 3:
fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy
fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach 3 x
14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację
przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania
standardowe
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pakiet 35 pozycja 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do wkłucia PP o następującym składzie:

1. 1x Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa nieprzemakalna o wymiarach
75x90 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x Strzykawka 5 ml 3 częściowa luer lock
3. 1 x Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna do znieczulenia
przewodowego o wymiarach 60 x75 cm z otworem samoprzylepnym 10 cm
4. 1 x Igła 25G 40 mm pomarańczowa
5. 1 x Strzykawka 3 ml 3 częściowa l/s
6. 1 x Igła 18G 40 mm różowa
7. 10 x Gaziki 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe, białe
8. 1 x opatrunek włókninowy 5x7 cm ( 2,5x4 cm)
9. 1 x pean plastikowy o długości 24,5 cm
10. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ
Pakiet 23 pozycja 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do Laparoskopii o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 1x Osłona na stolik Mayo 80 x145 cm
5. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
6. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
7. 4x Opatrunek włókninowy 10x8 cm (6x4cm)
8. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
9. 1 x strzykawka 20ml, 2-częściowa
10. 2 x ostrze do skalpela nr 10
11. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
12. 1 x Czyścik do elektrody 5x5cm
13. 1 x dren Redona 14Ch 50 cm 15 cm XRD
14. 1 x przedłużenie do ssaka 25Ch 3,5M
15. 1 x butelka Redona 200ml
16. 1 serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z zintegrowanym
ekranem anestezjologicznym, w kształcie litery "T" 200/260x335 cm, z
samoprzylepnym otworem w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 28x32cm
otoczonym warstwą chłonną w strefie krytycznej. Obłożenie wyposażone w
organizatory przewodów.
parametry dla strefy krytycznej:
- gramatura: 112,5 g/m2
- odporność na wypychanie na mokro >260 kPa
17. 1 x organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm
18. 2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach 38 x 40 cm
19. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,
20. 1 x transparentna osłona na kamerę z perforowaną końcówką 13x250cm
Dotyczy pozycji 2 i 3:

fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy
fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach
3 x 14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające
na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ
Pakiet 23 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do plastyki krocza o następującym składzie:
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu),
min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm
2. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 40 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
5. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
6. 2 x ostrze do skalpela nr 10
7. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
8. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
9. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
10. 1 x serweta ginekologiczna o wymiarach 240/260 x 230 cm, wyposażona w
samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 10 x 15 cm, otoczony
warstwą chłonną. Serweta posiada także zintegrowany worek do
przechwytywania płynów wyposażony w zawór do podłączenia drenu i
sztywnik.
Parametry
-strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m2, mniej krytyczna 57,5 g/m2
-odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 wymagania wysokie
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety
Dotyczy pozycji 2 i 3:
fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora,
wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach; szwy
fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch jest złożony w sposób
zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki
zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach
3 x 14 cm, mankiety o długości. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne
oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające
na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego
określonych w SIWZ.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ
Pakiet 23 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie
sterylnego zestawu do mastektomii o następującym składzie:
1. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
2. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 150 cm
4. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
5. 30 x Gaziki 10 x 10 cm XRD 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe
6. 1 x ostrze do skalpela nr 15
7. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
8. 5 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
9. 1 x Igła podskórna 22G 40mm (czarna)
11. 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
10. 2 x serweta chirurgiczna, samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm,
wzmocniona
w strefie krytycznej (trzy warstwy).
11. 1 x serweta chirurgiczna, samoprzylepnao wymiarach 175 x 180 cm,
wzmocniona w strefie krytycznej (trzy warstwy), w pozostałej części serweta
jest
wykonana
z laminatu dwuwarstwowego
12. 1 x serweta chirurgiczna, samoprzylepna o wymiarach 150x 250cm,
wzmocniona w strefie krytycznej (trzy warstwy), w pozostałej części serweta
jest
wykonana
z laminatu dwuwarstwowego. Serweta wyposażona jest w organizatory
przewodów.
13. 1 x miska 500 ml, wykonana z polipropylenu
14. 1 x miska 1000 ml, wykonana z polipropylenu
15. 1 x opatrunek 10 x 15 cm
16. 1 x serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
Parametry (dotyczy pozycji 10,11,12)
- strefa krytyczna – gramatura 112,5 g/m2, mniej krytyczna 57,5 g/m2
- odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
- zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 wymagania wysokie
- laminat trójwarstwowy (strefa krytyczna), dwuwarstwowy pozostała część serwety
Odpowiedź: W Pakiecie 23 poz 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o
powyższych parametrach. Uogólniony opis i wymagania dotyczące ww pozycji ujęte
zostały w zmodyfikowanym załączniku nr 1 do SIWZ .
Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania
i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej
liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków
przeznaczonych na realizację zamówienia.
Zapytanie nr 18 z dnia 28.11.2014r.
Zapytanie 1 dot. Pakiet 22 poz. 7

Czy zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę w rozm. 17x250cm
wykonany z przeźroczystej folii PE?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga sterylny pokrowiec na aparaturę w
rozm. 16-17x250cm wykonany z przeźroczystej folii PE.
Zapytanie 2 dot. Pakiet 23 wszystkie pozycje
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości 1 sztuka
dla każdej pozycji?
Odpowiedź: Tak. W ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek
niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji.
Zapytanie 3 dot. Pakiet 23 poz. 1 (Zestaw do Mastektomii)
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i czy zestaw nie powinien być w Pakiecie 23w
poz. Nr 9?
Odpowiedź: Tak. W ww. pozycji Zamawiający popełnił omyłkę w numeracji pozycji w
Pakiecie 23. Zestaw do Mastektomii to Pozycja 9 w Pakiecie 23
Zapytanie 4 dot. Pakiet 22 poz. 27
Czy zamawiający dopuści Sterylny Zestaw Uniwersalny wykonany z chłonnego
nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna), zgodnego z
normą EN13795 1,2,3 o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi
folia PE. Skład i wymiary zgodne z wymaganiami zamawiającego. W zestawie
znajdują się dodatkowe dwa ręczniki celulozowe o wymiarze min. 18x25 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania Zestawu Uniwersalnego, czyli
Sterylnego zestawu obłożeń wykonanego z dwu lub trzywarstwowego laminatu, w
którym minimum jedna warstwa to pełnobarierowa włóknina polipropylenowa zgodnej
z (EN13795 1,2,3) o gramaturze min. 23g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia
PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN
20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >255kPa (zgodnie z EN 139381). Każdy zestaw musi posiadać kartę informacjspisem komponentów i etykiety
identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności
i nr serii Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag lub
opakowanie typu papier-folia
Skład zestawu:
1 serweta do nakrycia stolika Mayo od 79 lub 80 x 145 cm
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 lub 150 x 190 cm
(opakowanie zestawu)
1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm lub 150x250cm lub 240x150cm
1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm lub 175x180cm lub175x175cm
2 ręczniki celulozowe o rozmiarze pomiedzy:30-33 x 33-40 cm
1 taśma samoprzylepna w rozmiarze: 9-10 x 49-50 cm
2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm
Zapytanie nr 19 z dnia 28.11.2014r.
Pakiet 26, poz.28
Czy Zamawiający w pozycji nr 28 oczekuje włókninowego opatrunku wyspowego w
rozmiarze 10 x 20cm .

Odpowiedź: Opis przedstawiony przez Zamawiającego nie precyzuje rozmiaru
opatrunku.
Zapytanie nr 20 z dnia 28.11.2014r.
1. Dotyczy Pakietu nr 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji
1,2,3,4,6 i stworzenie z nich osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wydzielił z pakietu nr 8 pozycje 2,3,4 do pakietu nr 29. Z
pozycji 1 i 6 utworzy pakiet nr 44.
2. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1: Czy zamawiający wymaga, aby pościel była
wykonana z włókniny dwuwarstwowej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pościel była z włókniny minimum
dwuwarstwowej.
3. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
zestawu pościeli jednorazowej wykonanej z włókniny trójwarstwowej (100%
polipropylen), kolor niebieski składającej się z:
1 x poszwa – 140cm x 210 cm
1x poszwa na poduszkę 90cm x 80cm
1x prześcieradło 130cm x 210cm
Całośc opakowa w zgrzewaną torebkę foliowa wyposażoną w etykietę identyfikującą
wyrób?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli jednorazowej z
włókniny minimum dwuwarstwowej o składzie:
1szt- Prześcieradło min 130x200cm, 1 szt- poszewka na kłodrę min.140x200cm,
1szt. - poszewka na poduszkę min 70x80 w kolorze zielonym lub niebieskim.
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ
4. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości
49cm, perforacja co 36cm, 50m na roli (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od
strony folii PE, gramatura40g/m2)? Zachowanie przelicznika m.b. zgodnie z
wymogami SIWZ tj. wymagane 710 rolek x 40 m.b. = 28400m.b.
Oferowane – 28400m.b. /50m.b. = 568 rolek.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 48cm 50cm z perforacją co 36cm lub 38cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały
lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli
zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 568 sztuk/rolek. Pozostałe warunki
zgodne z SIWZ
5. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości
49cm, perforacja co 36cm, 50m na roli, (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od
strony folii PE, gramatura 40g?m2)? Zachowanie przelicznia m.b. zgodnie z
wymogami SIWZ tj.:

Wymagane – 100 rolek x 40m.b. = 4000 m.b.,
Oferowane – 4000m.b. / 50m.b.= 80 rolek.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 48cm 50cm z perforacją co 36cm lub 38 cm lub 50cm, 40mb lub 50mb na roli. Kolor biały
lub niebieski lub zielony. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli
zgodnie z SIWZ, 50mb na roli po przeliczeniu 80 sztuk/rolek.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
6. Dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
podkładu ochronnego na roli, wykonanego z bibuły wzmocnionej folią, o szerokości
39cm, perforacja co 36cm, 50m na roli, (kolor biały od strony chłonnej i niebieski od
strony folii PE, gramatura 40g/m2)? Zachowanie przelicznika m.b. zgodnie z
wymogami SIWZ tj.:
Wymagane – 200 rolek x 40m.b. = 8000m.b.
Oferowane – 8000m.b. / 50m.b. = 160 rolek
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza podkłady o szerokości 38cm 39cm z perforacją co 36cm lub 50cm, 40mb lub 47mb lub 50mb na roli. Kolor biały
lub zielony lub niebieski. Przy czym zamawiana ilość podkładów 40mb na roli
zgodnie z SIWZ, 47mb na roli po przeliczeniu 170 sztuk/rolek, 50mb na roli po
przeliczeniu 160 sztuk/rolek, Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
7. Dotyczny Pakietu nr 8 pozycja 4 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie prześcieradła jednorazowego z włókniny, PP spunbond, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne, o wymiarach 160cm x 210 cm, kolor niebieski, gramatura
30g/m2?
Odpowiedź. W Pakiecie 8 pozycja 4 nie ma włókninowych prześcieradeł
jednorazowych. Produkt ten znajduje się w Pakiecie 8 pozycja 6. Zamawiający
wymaga prześcieradeł wykonanych z włókniny o gramaturze min. 30g/ m2. . Rozmiar
minimum 130x200cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ
Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjnośc postępowania i
umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej
liczby otrzymanych ofert a także pozwoli na zaoszczędzenie środkó przeznaczonych
na realizację zamówienia.

