Warszawa, dnia 28.12.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.831/2015

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 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.831/2015) wpłynęły zapytania do SIWZ.
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 1). 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
formularzem asortymentowo cenowym, tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 25.11.2015r.
Dotyczy: Pakiet 5:
poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o wysokości 12 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 500ml z
pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności 500ml
z pokrywą szczelnie zamykaną na wcisk. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności 15ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności 15ml.
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 i 18 ww. zakresie.

poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz sterylnych o
pojemności nominalnej 125ml i użytkowej 120ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności od
100ml do 125ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz o pojemności
nominalnej 125ml i użytkowej 120ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pojemników o pojemności od
100ml do 125ml. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników na mocz o pojemności
3000ml?
Odpowiedź: Pozycja 9 Pakietu nr 5 to pojemniki na preparat histopatologiczny a nie pojemniki na
mocz jak wskazano w zapytaniu. W przypadku pojemników na preparat histopatologiczny z pozycji jw.
Zamawiający Wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2500-3000ml. Pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 25.11.2015r.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 6 poz. 7,8,9,10 i 11? Wydzielenie w/w
pozycji z pakietu pozwoli na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej co umożliwi wzięcie
udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość
wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 3 z dnia 25.11.2015r.
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 1-13, 33-35?
Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie
korzystnych dla szpitala cen.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 pozycji 4 Kompresów
jałowych 8-warstwowych 7,5 x 7,5 cm wykonanych z gazy 17- nitkowej? Pozytywna odpowiedź
umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie kompresów jałowych 8warstwowych 7,5 x 7,5 cm wykonanych z gazy 17- nitkowej. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4 z dnia 27.11.2015r.
Pyt. 1 Pakiet 22
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu 22 do odrębnego pakietu
np 22A pozycję 1 , 2 i dopuści:
DOT POZ 1 - Jednorazowe sterylne igły do ostrzykiwania wykorzystywane podczas endoskopii
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego do podawania leków, płynów fizjologicznych i
tuszu podczas wykonywania tatuażu oraz do ostrzykiwania krwawiących naczyń. Igły zabezpieczone
teflonową osłonką ułatwiającą penetrację i chroniącą przed zagięciem. Długość 2300mm , średnica
2,3mm, średnica igły wew. 0,5mm lub 0,7 mm, długość igły 5mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 10 i 20
ww. zakresie.

DOT POZ 2 - Ustnik dla dorosłych – rozmiar wew otwór 22/27 mm Jednorazowy, Z opaską mocującą
Nie zawiera lateksu, Niesterylny, półtwardy o anatomicznej strefie zgryzu. Kształt ustnika oraz
wykorzystany materiał powinny zapewnić maksymalną ochronę pacjenta i endoskopu.Zalecany do
gastroskopii, posiada regulowane mocowanie nie powodujące dyskomfortu, ucisku na policzki i twarz
pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 2 Pakiet 27
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu 27 do odrębnego pakietu
np 27A pozycję 2 i dopuści:
Klipsownica jednorazowa, z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące
naczynia i szypuły polipów. Długość 230cm, minimalna średnica kanału roboczego2,8mm. Sterylne.
Kazda sztuka pakowana oddzielnie. Ilość sztuk w opakowaniu 10 szt.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 z dnia 26.11.2015r.
Pytanie do pakietu nr 23 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści nerkę jednorazowego użytku o wym.
280 x 165 x 45 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie nerki jednorazowego użytku
o wymiarach: 255-280 x140-165 x 45-48mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pytanie do pakietu nr 23 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875 ml i wym. 260
x 105 x 125 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie kaczki o pojemności 850875ml o wymiarach: 188-260 x 105-110 x 65-125mm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 6 z dnia 27.11.2015r.
Pakiet 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick w opakowaniach po 30
sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie pakietów typu Bowie-Dick w
opakowaniach po 20szt – ilość opakowań 50 lub po 30 sztuk – ilość opakowań po przeliczeniu 34.
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 10 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki klasy 5 w opakowaniach po 250 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ww. pozycji zaoferowanie wskaźników klasy 5 w
opakowaniach po 200 szt. – ilość opakowań 50 lub po 250 szt – ilość opakowań po przeliczeniu 40.
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 10 pozycja 3: Sposób umieszczenia substancji wskaźnikowej na pasku nie ma wpływu na
wynik monitorowania procesu sterylizacji, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści
wskaźniki o innym ułożeniu substancji?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki chemiczne klasy 4 o dowolnym
ułożeniu substancji wskaźnikowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pakiet 10 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści nie brudzące pakietów, nie laminowane wskaźniki
wieloparametrowe?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki skuteczności mycia mechanicznego z
substancją umieszczoną na metalowej płytce? Wraz ze wskaźnikami dostarczymy bezpłatnie
odpowiednio ilość przyrządów.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki skuteczności mycia mechanicznego
z substancją umieszczoną na metalowej płytce ( wymagane nieodpłatne dostarczenie przyrządów do
umieszczenia wskaźnika) lub podłożu z tworzywa sztucznego. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 10 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki obustronnie laminowane?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki jedno lub obustronnie laminowane.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pakiet 10 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki samoprzylepne?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wskaźniki samoprzylepne lub nie.
Pakiet 10 pozycja 8: Do jakich kontenerów mają być stosowane plomby?
Odpowiedź: Plomby stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun.
Pakiet 10 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści plomby w opakowaniach po 1000 sztuk?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza plomby w opakowaniach po 500 szt – 12
opakowań lub po 1000szt – po przeliczeniu 6 opakowań.
Pakiet 10 pozycja 9: Prosimy o podanie przybliżonych wymiarów etykiet do kontenerów.
Odpowiedź: Etykiety do kontenerów B Brown o wymiarach 60x40mm.
Pakiet 10 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniach po 500 sztuk?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza etykiety samoprzylepne ze wskaźnikiem
procesu sterylizacji do kontenerów Aesculap B, Braun w opakowaniach po 1000 szt – 4 opakowania
lub po 500 szt – po przeliczeni 8 opakowań.
Pakiet 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick z ośmioma miejscami
informacyjnymi?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza pakiety typu Bowie Dick z 6 lub 8
miejscami informacyjnymi.

Zapytanie nr 7 z dnia 30.11.2015r.
Zapytanie 1: Paragraf 11 ust.2 tiret 3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: odmowy
dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 1% zamówionego towaru, a niedostarczonego
towaru.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8 z dnia 03.12.2015r.
Dot. § 11 pkt wzoru umowy
Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o
dokonanie zmiany w w/w paragrafie umowy na brzmienie:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- 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;
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9 z dnia 02.12.2015r.
Pakiet nr 10
Poz. 1 Czy zamawiający dopuści test, który posiada 8 miejsc informacyjnych? Umożliwi to pełen opis
procesu sterylizacji ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 6 pytanie 12.
Poz.2 Czy zamawiający dopuści test pakowany po 250 sztuk?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią do zapytania nr 6 pytanie 2.
Poz. 8 Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu kontenerów zaoferować plomby? Czy to mają być
plomby z tworzywa czy papierowe?
Odpowiedź: Plomby stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun, plastikowe
Poz.9 Prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu kontenerów zaoferować etykiety? Czy mają to
być etykiety wkładane od góry czy z boku?
Odpowiedź: Etykiety stosowane do kontenerów Aesculap B. Braun, wkładane z boku,
samoprzylepne.

Zapytanie nr 10 z dnia 01.12.2015r.
Pakiet nr 22
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 22 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 1,9 mm, długość
230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak, w ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o średnicy 1,9 mm,
długość 230 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 4 i 20 ww.
zakresie.

Zapytanie nr 11 z dnia 08.12.2015r.
Pakiet 4, pozycje 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 23 ww.
zakresie.
Pakiet 4, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3mm x 13mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza igły 0,3mm x 12-13mm Pozostałe wymagania
zgodne z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 16cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml lub 30ml, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 1 i 18 ww.
zakresie.

Pakiet 5, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000ml lub 2300ml, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza pojemnik na preparaty histopatologiczne o
pojemności 2300- 2500ml. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane pojedynczo w opakowania foliowe, w opakowaniach
zbiorczych a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 96 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wzierniki pakowane pojedynczo w opakowania
foliowe, w opakowaniach zbiorczych a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 96 opakowań, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wzierniki z trzpieniem w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania
SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza wzierniki z trzpieniem w kolorze białym,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki /miotełka fioletowo-biała/ nieposiadające badań klinicznych, w
opakowaniach a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 35 opakowań, spełniające pozostałe wymagania
SIWZ ?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 7, pozycje 10 - 11
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 Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ..
Pakiet 7, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką w rozmiarze CH 23
oraz drenem w rozmiarze CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 7, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze CH 24,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 210x150cm, poszewka na kołdrę
210x16cm0, poszewka na poduszkę 70x80cm?
Odpowiedź: Zamawiający ww. pozycji dopuszcza komplet pościeli o składzie: prześcieradło 200240x150-180cm, poszewka na kołdrę/koc 200-210x150-160cm, poszewka na poduszkę 70x80cm.
Pozostałe wymagania zgodne 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?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm lub 50cm, perforowany co 38cm, w rolce o
długości 50m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze niebieskim i zielonym?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza podkłady dostępne w kolorze niebieskim i
zielonym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 2-4
Czy Zamawiający dopuści podkłady dostępne w kolorze białym?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza podkłady dostępne w kolorze białym.
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m 2 lub 45g/m2,
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: W ww. pozycji Zamawiający dopuszcza prześcieradła wykonane z włókniny o
gramaturze 40g/m2 lub 45g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m 2,
wkładaną przez głowę (bez troków), bez rozcięcia z przodu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ww. pozycji dopuszcza jednorazową koszulę pacjenta wykonaną z
włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, wkładaną przez głowę (bez troków) , bez rozcięcia z przodu
lub z rozcięciem i wiązaną na troki. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę:
 Wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
 Rękaw krótki, wiązana na troki przy szyi i w pasie (inne wersje dostępne na zamówienie)
 Dostępny w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL (inne rozmiary dostępne na zamówienie
 Jednorazowego użytku
 Niejałowa
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią powyżej.
Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS w kolorze niebieskim, z
rozcięciem na plecach zawiązywanym na dwie pary troków?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią powyżej.
Pakiet 8, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim lub granatowym?
Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza spodenki w kolorze jedynie niebieskim lub
zielonym zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik wykonany z włókniny Spunlace w rozmiarze 40cm x 40cm,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 9
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od spodu gąbczastego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koloru białego.
Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza śliniaki stomatologiczne w kolorze niebieskim lub
białym.
Pakiet 8, pozycja 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaczków 50 szt. z przeliczeniem ilości. Prosimy
Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,
czy do pełnych ilości?
Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza śliniaki stomatologiczne pakowane po 100 szt – 10
opakowań lub po 50 szt – po przeliczeniu 20 opakowań. Przeliczenie zaokrąglić do pełnych ilości –
opakowań.
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: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści wchłanianą gazę hemostatyczną o pH 3 - 4,
czasie wchłaniania 5 – 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.
Pakiet 12, pozycja 3 - 5
Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający pozostałe
wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści wchłaniania 3-4 tygodnie, spełniający pozostałe
wymagania SIWZ.
Pakiet 12, pozycja1,2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem
ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc
po przecinku, czy do pełnych ilości?
Odpowiedź Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’20szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po
przeliczeniu poz 1- 3 op poz 2- 3 op.
Pakiet 12, pozycja 3,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem
ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc
po przecinku, czy do pełnych ilości?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’10szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po
przeliczeniu poz 3- 3 op poz 4- 6 op.
Pakiet 12, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku, czy do pełnych ilości?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na hemostatyk pakowany a’5szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości. Zamawiane produkty proszę zaokrąglić do pełnych opakowań- po
przeliczeniu 12op.
Pakiet 14, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji w rozmiarach 14G/100mm, 14G/150mm i 16G/100mm, o
regulowanej głębokości penetracji 10 i 20mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: W pakiecie 14 nie ma pozycji 17. Jeśli Wykonawca miał na myśli pozycję nr 12 z pakietu
nr 14 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 14, pozycja 17
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: j.w.
Pakiet 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści nerkę o wymiarach: dł. 280mm x szer. 165mm x wys. 45mm, spełniającą
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią nr 1 w zapytaniu nr 5.
Pakiet 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kaczkę okrągłą o pojemności 875ml, o wymiarach całkowitych ok.: dł.
260mm x szer. 110mm x wys. 120mm, jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania
SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią nr 12 w zapytaniu nr 5.
Pakiet 30 Poz. 7-8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 5,5cm x 7,5cm?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza rozmiar 5,5cm x 7,5cm. Pozostałe
wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 30 Poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów ocznych pakowanych a’50szt. z przeliczeniem
ilości. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc
po przecinku, czy do pełnych ilości?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza kompresy oczne pakowane a’50szt. z
przeliczeniem ilości. Przeliczając ilości należy zaokrąglić do pełnych ilości/opakowań.
Pakiet 30 Poz.13,14
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy
konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych
ofert.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 30 poz. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę o składzie 50% bawełny 50% wiskozy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 12 z dnia 08.12.2015r.
Pakiet 15 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach
od 5,5 do 9,0?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach
od 5,5 do 9,0. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 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
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria,
indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej
z taśmą samoprzylepną o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 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
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni Opakowanie
jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji
medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,
LOT lub seria, indeks
identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej
dwuwarstwowej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 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
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
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
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria,
indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej
dwuwarstwowej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnej
włókninowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50 cm, gramatura 57,5 g/m2. Taśma pakowana a‘
1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej włókninowej taśmy
samoprzylepnej o powyższych parametrach z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe
wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego
pokrowca na stolik Mayo wymiarach 80 x 145cm, w kształcie worka z zewnętrzną warstwą
z chłonnej włókniny propylenowej (strefa krytyczna) o wymiarach wzmocnienia 75 x 90 cm. Grubość
folii 55 mikronów, gramatura wzmocnienia polipropylenowego: 30 g/m2. Odporność na przenikanie
cieczy 150 cm H2O. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795 .
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego pokrowca na stolik
Mayo o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 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
- odporność na wypychanie na sucho/mokro > 240 kPa
- odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O
- spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej
o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu
co umożliwi Państwu uzyskanie konkurencyjnej oferty na rynku .
Odpowiedź W pozycji 8 pakiet 24 omyłkowo wpisano kieszeń samoprzylepną do przechwytywania
płynów Pozycja ta znajduje się w pakiecie 28 pozycja 5. Zamawiający dokonuje modyfikacji i w
miejscu tym zamieszcza asortyment o parametrach sterylna samoprzylepna kieszeń z polietylenu na
narzędzia jedno lub dwukomorowa o wymiarach: 40-43x35-38 cm +/-2cm.
Pakiet 24 pozycja 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha
chirurgicznego, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (czterowarstwowy).
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na
identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 150 cmodpowiednio XL. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne
owinięcie z włókniny celulozowej, pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami. Odporność

na penetrację płynów 32,4 cm H2O, poziom pylenia 2,9 log 10 (liczby cząstek). Fartuch jest zgodny z
normą PN EN 13795. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha
chirurgicznego, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS (czterowarstwowy).
Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na
identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: 130 cmodpowiednio L. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne
owinięcie z włókniny celulozowej, pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami. Odporność na
penetrację płynów 32,4 cm H2O, poziom pylenia 2,9 log 10 (liczby cząstek). Fartuch jest zgodny z
normą PN EN 13795. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha
higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący, kolor zielony,
rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha higienicznego o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym
gumką, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 12: 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: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka tylko w kolorze
zielonym?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka tylko w kolorze zielonym.
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie dwuwarstwowej
sterylnej serwety chirurgicznej 38 x 45 cm o gramaturze 40,2 g/m2 lub dwuwarstwowej sterylnej
serwety chirurgicznej 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 g/m2?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej
serwety chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 18: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie dwuwarstwowej
sterylnej serwety chirurgicznej 75 x 90 cm o gramaturze 40,2 g/m2 ?

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwuwarstwowej sterylnej
serwety chirurgicznej o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 24 pozycja 20: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie 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
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Chłonność 499%. Odporność na penetrację płynów 125 cm
H2O, odporność na rozerwanie > 260 kPa. Klej repozycjonowany umożliwiający swobodne odklejanie
i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN
EN 13795 wymagania wysokie. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci
piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej strzałką.
Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do
dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria,
indeks identyfikacyjny, data ważności.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego zestawu
uniwersalnego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią
na zapytanie nr 16 ww. zakresie.
Pakiet 25 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii
zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że:
- Zestaw zawiera jedną taśmę lepną z folii polietylenowej o wym. 10 x50cm;
- Fartuch niewzmocniony z SMMSa o dł. 130 cm posiada odporność na przenikanie cieczy 32,4 cm
H2O oraz widoczną przed rozłożeniem naklejkę pozwalającą na identyfikację rozmiaru.
- 2 fartuchy wzmocnione z SMMSa o dł. 150 cm również posiadają widoczną przed rozłożeniem
naklejkę pozwalającą na identyfikację rozmiaru.
Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje
Zamawiający.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oferowanie sterylnego zestawu
do artroskopii o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żylaków zgodnego
z SIWZ, zawierającego fartuchy, których odporność na przenikanie cieczy wynosi 32,4 cm H2O.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu,
pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez
opakowania jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych
w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji żylaków o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do przepukliny zgodnego z
SIWZ z tą różnicą, że:
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 75 cm wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
57,5 g/m2

-

odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H2O. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na
identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania
jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do przepukliny o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 16
ww. zakresie.

Pakiet 25 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów na ręce
zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że:
- Serweta 75 x 90 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego, w którym warstwa włókninowa
(polipropylen) posiada gramaturę 30 g/m2, a folia polietylenowa ma grubość 25 mikronów
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H2O. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na
identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania
jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów na ręce o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia zgodnego
z SIWZ, z tą różnicą, że
- Plastikowy pean do materiału opatrunkowego ma długość 18,5 cm i kolor zielony
- Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna do wkłucia ma otwór okrągły o średnicy 10 cm,
gramaturę 40,2 g/m2 i odporność na przenikanie cieczy 102 H2O? Wszystkie elementy ułożone
warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do wkłucia o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii zgodnego z
SIWZ z tą różnicą, że:
- Organizator przewodów zbudowany jest z dwóch taśm z włókniny spunlace o minimalnej długości
25 cm przymocowanych do taśmy lepnej o wym. 9 x 11 cm
- Kieszenie na materiał opatrunkowy są zaoferowane osobno (niezintegrowane z serwetą główną
do laparoskopii)
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H2O. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację
przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego
zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do laparoskopii o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do plastyki krocza zgodnego
z SIWZ z tą różnicą, że:
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H2O. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki
naklejonej na fartuchu, pozwalającej na
identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania
jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do plastyki krocza o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 25 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do mastektomii zgodnego z
SIWZ z tą różnicą, że:
- Ręczniki chłonne mają wym. 30 x 40 cm
- odporność na przenikanie cieczy fartuchów wynosi 32,4 cm H2O. Indywidualne oznakowanie
rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na
identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania
jednostkowego zewnętrznego, które opisuje Zamawiający.
- serweta chirurgiczna 90 x75 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym
wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m2,
odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O
- serweta chirurgiczna 180 x 175 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym
wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m2,
odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O
- serweta chirurgiczna 150 x 250 cm zbudowana jest z laminatu dwuwarstwowego z dodatkowym
wzmocnieniem w strefie krytycznej, łączna gramatura obszaru wzmocnionego 112,5 g/m2,
odporność na przenikanie płynów > 125 cm H2O
- taśma samoprzylepna dwuwarstwowa ma wymiar 9 x 50 cm
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana jest z folii o grubości 50 mikronów i
warstwy chłonnej o gramaturze min. 27 g/m2
Wszystkie elementy ułożone warstwowo według wymagań zamawiającego określonych
w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do mastektomii o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 16
ww. zakresie.
Pakiet 28 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej
z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze 50 g/m2, antystatycznej, niepylącej,
oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku
operacyjnego? Bluza posiadająca krótki rękaw, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole
bluzy? Dostępne rozmiary XS- XXL. Bluza spełnia wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań
chirurgiczny.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 28 pozycja 2: 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. Dostępne
rozmiary XS- XXL. Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni chirurgicznych o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 28 pozycja 3: 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: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bluzy chirurgicznej o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 28 pozycja 4, 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego
pakietu co umożliwi Państwu uzyskanie konkurencyjnej oferty na rynku.
Odpowiedź Tak, Zamawiający wydzieli z pakietu 28 pozycję 4 i 5 i utworzy z nich pakiet 33.

Zapytanie nr 13 z dnia 08.12.2015r.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie nr serii oraz rozmiaru
bez nr katalogowego?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów posiadających
oznaczenie nr serii oraz rozmiaru bez nr katalogowego. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 70g/m²? Wyższa
gramatura papieru stanowi gwarancje najwyższej jakości oferowanych wyrobów.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o gramaturze papieru
70g/m². Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości zgrzewu 1cm? Tak nieznaczna
różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność wyrobu
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o szerokości zgrzewu
1cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x
3,8cm(zakładka) x 100m?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów w rozmiarze 7,5cm x
3,8cm(zakładka) x 100m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 10cm x 5cm
(zakładka) x 100m?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów w rozmiarze w
rozmiarze 10cm x 5cm (zakładka) x 100m. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 14 z dnia 09.12.2015r.
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 1, 2, 3:
Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, grubość
siatki 0,42 mm, porowatość 748-924 µm, gramatura 107 g/m², w rozmiarze:
 poz. nr 1- 8 x 15 cm (specyfikacja 8 x 13 cm),
 poz. nr 2- zgodnym z SIWZ,
 poz. nr 3- 25 x 35,5 cm (specyfikacja wymaga 35 x 22 cm) ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatkę o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 4, 5:
Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna
monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji
w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m 2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m 2,
grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze:
 poz. nr 4- 6 x 11 cm (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm prawostronna),
 poz. nr 5- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu (specyfikacja wymaga 12 x 8 cm
lewostronna) ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16, poz. nr 6:
Siatkę przeciwzrostową, wewnątrzotrzewnową, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita,
miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego
politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm,
gramaturze średniej 108 g/m 2, porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze 14 x 18 cm (specyfikacja
wymaga 20 x 15 cm) ?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycjach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatkę o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji zwracamy się z prośbą o jej/ich
wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie ww. pozycji z pakietu nr 16.

Zapytanie nr 15 z dnia 11.12.2015r.
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. 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
reklamowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5. 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 z dnia 11.12.2015r.
Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet 25:
Zgodnie z pkt 4. 9 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedłożenia próbek
zaoferowanego asortymentu w ofercie Wykonawcy, w celu potwierdzenia jego zgodności z wymogami
SIWZ. Czy w przypadku zaistnienia w/w sytuacji Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek
niesterylnych w ilości 1 sztuka dla każdej pozycji?
Odpowiedź: Tak, w przypadku zaistnienia konieczności przedłożenia próbek zaoferowanego
asortymentu z pakietu nr 25 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niesterylnych w ilości
1 sztuka dla każdej pozycji.
Dotyczy: Pakiet 15, poz. 1:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:
Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru słomkowego. Kształt
anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami . Mankiet antypoślizgowy,
rolowany. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta
polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,24mm. Długość rękawic: 283301 mm ( /+20mm/-10mm) w zależności od rozmiaru . Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg
zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712: <40μg/g . AQL po zapakowaniu <0,65.
Wytrzymałość
na zrywanie po starzeniu 13N. Odporność na przenikanie wirusów: test z
bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary: 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie
trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań ( 1 op= 1 para).
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Pakiet 15, poz. 2:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:
Sterylne , syntetyczne rękawice chirurgiczne wykonane z polichloroprenu. Apirogenne .Kolor
słomkowy. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta
polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Mankiet rolowany. Grubość na palcu 0,21 mm, Długość
rękawic: 283- 301 mm ( /+20mm/-10mm) w zależnosci od rozmiaru. Wytrzymałość na zrywanie po
starzeniu: 14N. Anatomiczny kształt., pakowane parami w opakowaniu wewnetrznym i opakowaniu
foliowym zewnętrznym z laminatu poliestru i polietylenu o niskiej gęstości.Odporność na przenikanie
wirusów : test z bakteriofagani ASTM F1671. AQL po zapakowaniu <0,65.Rozmiary 5,5-9 do
swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w opakowaniu
zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).

Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Pakiet 15, poz. 3:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:
Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru zielonego. Kształt
anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami . Mankiet antypoślizgowy,
rolowany. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta
polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,24mm. Długość rękawic: 283301 mm (+20mm/-10mm) w zaleznosci od rozmiaru. Zawartość ekstarhowanych protein lateksu wg
zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712 <40μg/g . AQL po zapakowaniu <0,65.
Wytrzymałosć na zrywanie po starzeniu
12N. Odporność na przenikanie wirusów : test z
bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie
trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Pakiet 15, poz. 4:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o poniższych parametrach:
Sterylna, apirogenna, rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa koloru słomkowego. Kształt
anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, pakowane parami . Mankiet antypoślizgowy,
rolowany. Powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta
polimerową powłoką hydrożelową Biogel. Grubość rękawicy na palcu 0,22mm. Długość rękawic :283301 (+20mm/-10mm.) w zależności od rozmiaru. Zawartość ekstrahowanych protein lateksu wg
zmodyfikowanej metody Lowry,ego EN 455/ ASTM D5712 <20μg/g . AQL po zapakowaniu <0,65.
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu
15N. Odporność na przenikanie wirusów : test z
bakteriofagani ASTM F1671. Rozmiary 5,5-9 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie
trwania umowy. Pakowane w opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Pakiet 15, poz. 5:
Zwracamy się z prośba o wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji nr 5 i umieszczenie tego asortymentu
w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej
jakości wyrobów medycznych przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy
wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić
dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu
bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 15 i przenosi ją do nowo
utworzonego pakietu nr 34.
Dotyczy: Pakiet 24, poz. 7:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę w rozm. 17x250cm
wykonany z przeźroczystej folii PE.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego pokrowca o
powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy: Pakiet 24, poz. 20:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie Sterylnego Zestawu Uniwersalnego wykonanego z chłonnego
nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna), zgodnego z normą EN13795 1,2,3

o gramaturze min. 55g/m2 oraz z czterema ręcznikami celulozowymi. Pozostałe parametry zgodne
z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Sterylnego Zestawu
Uniwersalnego o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią
na zapytanie nr 12 ww. zakresie.
Dotyczy: Pakiet 25, poz. 3 (zestaw do przepukliny):
Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką zawierającą chip
RTG?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww.
zakresie.
Dotyczy: Pakiet 25, poz. 4 (zestaw do zabiegów na ręce):
Czy Zamawiający dopuści zamykany pojemnik o rozmiarze 11,5x4,5x1 cm, 20ct magnetyczny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww.
zakresie.
Dotyczy: Pakiet 25, poz. 8 (zestaw do mastektomii):
Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką zawierającą chip
RTG?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww.
zakresie.
Dotyczy: Pakiet 25, poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8:
W opisach sterylnych fartuchów chirurgicznych Zamawiający umieścił poniższą informację o
opakowaniu:
„Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne
owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami.”
Pragniemy poinformować, iż wymienione fartuchy wchodzą w skład całego zestawu i nie są pakowane
w osobne opakowania. Fartuchy są złożone z całym zestawem z zachowaniem wszelkich norm i
przepisów. Opakowanie zbiorcze całego zestawu są opakowaniami foliowo-papierowymi
posiadającymi min. dwie etykiety przylepne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
usunięcie w/w zdania z opisów wszystkich fartuchów wymienionych w Pakiecie 25.
Odpowiedź: Ww. pozycjach Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów opisów przedmiotu
zamówienia poprzez wykreślenie zapisów: „Opakowanie folia-papier z min. dwiema (jedną
dwudzielną) etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z
dwoma celulozowymi ręczniczkami” dotyczących wszystkich fartuchów.

Zapytanie nr 17 z dnia 14.12.2015r.
Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 21 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice nieznacznie różniące się opisem, tj;
Rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,12mm, dłoni 0,08 mm,
na mankiecie 0,06mm. 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. Przebadane na przenikalność min. 8
substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki
niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na

opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej
poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania). Dopuszczone do
kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Produkt zgodny z wymaganiami EN
455 części 1,2,3 oraz 4. Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki
niezależnej. 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. 6,5 N, po starzeniu min. 6,5 N. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone
badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.
Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL).
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 22 ww.
zakresie.
Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu 21 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: 0,36-0,37mm na palcu, 0,32-0,33 na
dłoni, 0,24-0,25mm na mankiecie, o dł. 301-306mm, rozciągliwość 650% przed starzeniem, siła zrywu
min. 27.14N przed starzeniem. Pozostałe parametry SIWZ zostaną zachowane.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 22 ww.
zakresie.

Zapytanie nr 18 z dnia 14.12.2015r.
Dotyczy Pakietu nr 1
Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Drenu silikonowego z linią RTG rozmiar CH 15, 18, 20, 21,
24, 26, 27, 30. długość 500mm.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pozycja 16
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Drenów Kehra T CH8 – 20.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów o powyższych
parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakietu 3
Pozycja 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS z drenem o długości
min. 180cm.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania
płynów IS z drenem o długości min. 180cm.. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią
na zapytanie nr 23 ww. zakresie.
Pozycja 16
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16 Przyrząd do przetaczania płynów IS bursztynowy do
oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 23 ww.
zakresie.
Dotyczy Pakietu 5

Pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pojemnika na preparat histopatologiczny o pojemności 15ml
z nakrętką
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na preparat
histopatologiczny o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ oraz
odpowiedzią na zapytanie nr 12 ww. zakresie.
Dotyczy Pakietu 8
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kompletu pościeli jednorazowej w skład
której wchodzą:
Prześcieradło 210x160 cm
Poszwa na koc 210x160 cm
Poszwa na poduszkę 70x80 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplet pościeli o składzie: prześcieradło 200-240x150180cm, poszewka na kołdrę/koc 200-210x150-160cm, poszewka na poduszkę 70x80cm
Dotyczy Pakietu 31
Pozycja 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: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga zaoferowanie oryginalnego papieru do EKG
model MAC-800.
Pozycja 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: Tak, ww. pozycji Zamawiający wymaga aby papiery do kardiomonitora Philips Sure Signs
VSV Recording były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta aparatów, gwarantujących
bezawaryjne działanie sprzętu.
Pozycja 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, ww. pozycji 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.
Pozycja 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, ww. pozycji 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.
Pozycja 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, ww. pozycji 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.

Pozycja 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, ww. pozycji 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.

Zapytanie nr 19 z dnia 11.12.2015r.
1. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga w pakiecie 12 pozycja 1-2 gazy hemostatycznej
o właściwościach bakteriobójczych na MRSA i MRSE potwierdzonych w instrukcji użytkowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww.
zakresie.

2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 12 pozycja 1-2
zapewniała czas krzepnięcia krwi w 3-4 minuty?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww.
zakresie.

3. Czy Zamawiający w ramach pakietu 12 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w
opakowaniu a’20 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a’20
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz
odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

4. Czy Zamawiający w ramach pakietu 12 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w
opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a’10
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz
odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

5. Czy Zamawiający w ramach pakietu 12 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyku w
opakowaniu a’6 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w opakowaniu a’20
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ oraz
odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.

6. Czy w celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie dystrybucji
oferowanego asortymentu Zamawiający wyrazi zgodę, w stosunku do asortymentu z pakietu 12
na przedstawienie wykazu dostaw i potwierdzających to dowodów, których przedmiotem będzie
dostawa materiałów hemostatycznych (np. gazy hemostatycznej, gąbek żelatynowych), zamiast
dostaw materiałów medycznych jednorazowego użytku? Dopiero wówczas będzie to wykaz
dostaw potwierdzający należyte realizowanie dostaw w zakresie oferowanych przez wykonawcę
produktów.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia w zakresie dystrybucji oferowanego asortymentu Zamawiający wymaga, w stosunku
do asortymentu z pakietu 12 na przedstawienie wykazu dostaw i potwierdzających to dowodów,
których przedmiotem będzie dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, gdzie za
materiał medyczny jednorazowego użytku uznane zostaną również materiały hemostatyczne (np. gazy
hemostatycznej, gąbek żelatynowych).

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 3 hemostatyku
powierzchniowego w rozmiarze 7x5x0,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego
o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr
11 ww. zakresie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 4 hemostatyku
powierzchniowego w rozmiarze 7x5x1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego
o powyższych parametrach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr
11 ww. zakresie.

9. Czy Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna z pakietu 12 pozycja 1-2 charakteryzowała
się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Prosimy o sprecyzowanie zakresu wartości pH, której
wymaga Zamawiający, ponieważ obecny opis jest zbyt ogólny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 20 z dnia 10.12.2015r.
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 22
1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 22 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów,
jednorazowych sterylnych igieł do ostrzykiwania wykorzystywanych podczas endoskopii górnego i
dolnego odcinka przewodu pokarmowego do podawania leków, płynów fizjologicznych i tuszu
podczas wykonywania tatuażu oraz do ostrzykiwania krwawiących naczyń. Igły zabezpieczone
teflonową osłonką ułatwiającą penetrację i chroniącą przed zagięciem. Długość 200 cm , średnica
zewnętrzna 7 Fr, średnica igły 23 G, długość wysunięcia igły 4 mm, kompatybilne z endoskopami
o min. kanale roboczym 2,8 mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. oraz odpowiedzią na zapytanie nr 4 i 10 ww.
zakresie.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 22 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów,
wielorazowych szczoteczek do ręcznego mycia endoskopów wykonanych ze stali nierdzewnej,
długość 2200mm, średnica szczotki 5,5 mm, do użycia z endoskopami w zakresie średnic kanału
2,8 – 4,2 mm, pakowane pojedynczo.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 21 z dnia 15.12.2015r.
Zwracam się z wnioskiem o dołączenie do pakietu 5 SIWZ pozycji:
-Pojemnik na odpady medyczne 0,25l
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 5 poprzez dodanie
pozycji nr 11 w załączniku nr 1 do SIWZ.
Oraz dopuszczenie do postępowania:
- Pojemnik na odpady medyczne 6l, w zastępstwie uwzględnionego pojemnika 5l, pakiet nr 5, pozycja
nr 4.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne
o pojemności 5-6l. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Pojemnik na odpady medyczne 1,5l, w zastępstwie uwzględnionego pojemnika 2l, pakiet nr 5,
pozycja nr 3.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne
o pojemności 1,5l-2l. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 22 z dnia 14.12.2015r.
Pakiet 21, poz. 1
1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu min. 0,11mm., pozostałe parametry
bez zmian.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu polimeryzacji od strony roboczej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
3. Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie 3 substancji chemicznych na 6
poziomie ochrony.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
4. Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań dotyczących barierowości dla min. 2
alkoholi stosowanych w dezynfekcji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
5. Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań HPLC na obecność tiuramów oraz MBT.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
6. Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'200 szt. w rozmiarze XL.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
Pakiet 21, poz. 2.

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,18
mm., doni min. 0,12 mm., mankiecie min. 0,09 mm., długość min. 275 mm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem 12,49N.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
3. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości
opakowań.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 17 ww.
zakresie.
Pakiet 21, poz. 3.
Prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia badań zgodnie z normą EN 374-3
potwierdzonych badaniami jednostki niezależnej i dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z
normą EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 23 z dnia 16.12.2015r.
Pytanie 1- Pakiet 3, poz. 14, 15, 16
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji, pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę
korzystnych ofert pod względem asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 18 ww.
zakresie.
Pytanie 2- Pakiet 3, poz. 14, 15, 16
Zwracam się z prośbę o dopuszczenie przyrządów o długości drenu 150cm, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 18 ww.
zakresie.
Pytanie 3- Pakiet 4, poz. 18-21
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji (strzykawki bezpieczne), i utworzenie osobnego
pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentowocenowym.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4- Pakiet 4, poz. 4
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim
przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych po 80
szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.
Pytanie 5- Pakiet 4, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z dołączoną igłą 0,45x13mm?
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej z
dołączoną igłą 0,45x13mm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 6- Pakiet 4, poz. 9
Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem znajdującym się poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Ww. pozycji Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga koreczków z trzpieniem
znajdującym się poniżej krawędzi korka.
Pytanie 7- Pakiet 4, poz. 11
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie Mini Spike z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 mikrometra, bez
zastawki. Samozamykająca się zatyczka zabezpieczająca światło igły.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8- Pakiet 4, poz. 12
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z drenikiem łączącym (osobno
dołączonym do kranika, o długości 25 cm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9- Pakiet 4, poz. 13
Zwracam się z prośba o dopuszczenie kranika trójdrożnego posiadającego optyczny bez
wyczuwalnego indykatora pozycji otwarty-zamknięty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10- Pakiet 4, poz. 5-6
Zwracam się z prośba o doprecyzowanie na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy strzykawkowe Medima S1.
Pytanie 11- Pakiet 4, poz. 17
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,40 x 20 mm zamiast 0,40 x 19mm. Pozostałe parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, ww. pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o powyższych parametrach.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz odpowiedzią na zapytanie nr 11 ww. zakresie.
Pytanie 12– Pakiet 26, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu górnego, 4 paski RTG,
opakowanie papier klasy medycznej, rozmiary:
22G/25, 33 ml/min
20G/32, 57 ml/min
18G/45, 90 ml/min
18G/38, 90 ml/min
17G/45, 130 ml/min
16G/45, 180 ml/min
14G/45, 290ml/min
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13– Pakiet 26, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP=teflon, (zarówno FEP=teflon jak i PTFE=teflon),
opakowanie papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14– Pakiet 26, poz. 3

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul ze standardowym koreczkiem portu bocznego, bez
systemu kapilar, posiada system mikrokanalików chroniących przed wypływem krwi z kaniuli, 4 paski
wtopione, opakowanie papier klasy medycznej, rozmiary:
2,0x45 290 ml/min
1,7x45 180 ml/min
1,5x45 140 ml/min
1,2x45 90ml/min
12x32 90ml/min
1,0x32 57 ml/min
0,8x25 33 ml/min
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

UWAGA ważne!!!!! Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą po otrzymaniu
niniejszego pisma o niezwłoczne przesłanie pierwszej strony z potwierdzeniem
odbioru (pieczęć firmowa, data i podpis) na nr fax(022) 641-52-14.

