Warszawa, dnia 07.03.2017r.
Nr sprawy SPZOZ.U.96/2017

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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.96/2017) 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”
formularza asortymentowo cenowego odpowiednich zmian wynikających z przeliczenia
oferowanej ilości w opakowaniu zbiorczym i sporządzenia informacji w wykazie rozbieżności.
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 08.02.2017r.
Dot. Pakietu 16, poz. 2-13
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe, poliamidowe
lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Pakietu 16, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe
lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu 16, poz. 19, 24
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Pakietu 17, poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne wchłanialne, monofilamentowe, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 4 dniach 75%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i czasie
wchłaniania 90-120 dni lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Pakietu 17, poz. 5-25, 35
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności
podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Pakietu 17, poz. 26-30, 34, 36
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dot. Pakietu 17, poz. 31-33
Czy Zamawiający dopuści monofilament wchłanialny, syntetyczny, z polidioksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach
55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również monofilament wchłanialny syntetyczny o
powyższych parametrach.
Dot. Pakietu 17, poz. 37
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 09.02.2017r.
Dotyczy: wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):
1. Ad. par. 11 ust. 2
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
(…) - odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 1% zamówionego, a nie
dostarczonego towaru – za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego
przekroczą 30 dni; (…)
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2. Ad par. 12 ust. 1.4)

Prosimy o uściślenie, że chodzi o zmianę cen jednostkowych brutto, przy niezmienionych
cenach netto.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza że w par. 12 ust. 1.4) wzoru umowy (załącznik nr
7 do SIWZ) chodzi o zmianę cen jednostkowych brutto, przy niezmienionych cenach netto.

3. Ad załącznik 5 do SIWZ
Prosimy o dostosowanie załącznika nr 5 do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy PZP,
która obliguje Wykonawcę do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenia dot.
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wraz ze złożeniem oświadczenia dot. powiązań z innym
wykonawcami nie zaś do złożenia listy podmiotów należących do grupy. Czy
Zamawiający w związku z tym zmieni wzór załącznika nr 5 wg poniższego wzoru:
„oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:
1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634.)
2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)”.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ. Załącznik dostępny
jest na stronie Zamawiającego www.zozursynow.pl.

Zapytanie nr 3 z dnia 09.02.2017r.
Pytanie 1
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 9 poz. 1 oraz 3-7 igieł
podpajęczynówkowych o długości 3 ½’ = 88-90mm oraz w poz. 8 prowadnic pasujących
do igieł podpajęczynówkowych rozmiar 25 G - 20Gx38mm i 27 G 22Gx38mm – pozostałe
zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 z dnia 13.02.2017r.
Pytanie nr 1 – Pakiet 18
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie
taśm do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o
długości 45 cm, szerokości 10mm , grubości 42 ± 5 µm i gramaturze 60 ± 5% g/m²,
wielkość porów 110 µm, wytrzymałość na rozerwania 240 N. Brzegi taśmy zakończone
bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Taśma przeznaczona do metody
TVT i TOT zakładana narzędziami wielorazowego użytku.
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 z dnia 14.02.2017r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 4 pozycja 11 sterylnego
przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania
płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki
zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i
zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o
dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi
opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 6 z dnia 14.02.2017r.
1. Pakiet 10 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki obustronnie laminowane?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie 10 pozycja 6 Zamawiający dopuszcza wskaźnik kl 6
laminowany po stronie wskaźnika procesu lub obustronnie. Pozostałe warunki zgodnie z
SIWZ.
2. Pakiet 10 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki samoprzylepne?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie 10 pozycja 6 Zamawiający dopuszcza również wskaźnik
klasy 6 samoprzylepne. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
3. Pakiet 10 pozycja 7: Czy należy zaoferować plomby ze wskaźnikiem sterylizacji
parowej czy bez wskaźnika?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie 10 pozycja 7 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
wskaźnika sterylizacji parowej na plombach do kontenera.
4. Pakiet 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe skonstruowane z folii
zgrzewalnej w 165 – 200 °C?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo foliowe
skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165 – 190-200 °C. Pozostałe warunki
zgodnie z SIWZ.
5.
Pakiet 11 pozycja i: Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji Zamawiający
wymaga rękawa o szerokości 7,5cm i długości rolki 100 mb?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie nr 11 pozycja i Zamawiający potwierdza, że oczekuje
rękawa o szerokości 7,5cm i długości rolki 100 mb. (patrz również odpowiedź na
zapytanie 23 pytanie nr 5)
6.
Pakiet 11 pozycja i: Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji Zamawiający
wymaga rękawa o szerokości 10cm i długości rolki 100mb?
Odpowiedź: W Pakiecie nr 11 pozycja i Zamawiający wymaga jak w odpowiedzi powyżej.
Natomiast w Pakiecie nr 11 pozycja j Zamawiający potwierdza, że oczekuje rękawa o
szerokości 10cm i długości rolki 100mb. (patrz również odpowiedź na zapytanie 23
pytanie nr 6)

Zapytanie nr 7 z dnia 14.02.2017r.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur rozciągalnych w
zakresie 40-180 cm oraz dodatkowej rur rozciągalnej w zakresie 40-180 cm, przy spełnieniu
pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 1 dopuszcza układy oddechowe o długości
rur rozciągliwych w zakresie- min 40 – min. 180 cm – 2 rury + 1 długości min 40cm – 180cm.
Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 2,1 m?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 4 dopuszcza cewniki donosowe o długości
min. 1,8 m. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z medycznej jakości PCV, dla dorosłych
w dwóch rozmiarach – XL, L, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 210
cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 6 dopuszcza łącznik o długości minimum
15 cm. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści rurki guedela wykonane z medycznej jakości PCV
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską wykonaną z medycznej jakości PCV, ze
śladową ilością ftalanów, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła o większej skuteczności nawilżania i mniejszej
wadze- 4,5 g, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 9 dopuszcza również wymiennik ciepła i
wilgoci o opisie zgodnym z opisem powyżej. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 38g?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 10 dopuszcza filtr oddechowy o wadze 3038g. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 13
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści maskę krtaniową w rozmiarach dla pacjentów o
masie 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?
Tak zamawiający dopuszcza również maski opisane powyżej
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 14
Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie:
- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym
możliwości wklinowania nagłośni
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów
DEHP oraz lateksu,
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i
wadze pacjenta umieszczona na rurce,
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 12, 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co
umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8 z dnia 14.02.2017r.
Dotyczy pkt. 15 SIWZ
Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w pkt. 15 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 15 SIWZ ppkt 4, który

otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
danym Pakiecie, to jest zaoferował najniższą cenę brutto (z podatkiem VAT) za
realizację przedmiotu zamówienia.”
Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi
stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne
oświadczenie wraz z ofertą.
Dotyczy JEDZ

Prosimy o potwierdzenie czy w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, dotyczącej kryterium kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do
wypełnienia sekcji α oraz C pkt. 1b), 11), 12)i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IV.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w części IV Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia, dotyczącej kryterium kwalifikacji, Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α oraz C pkt. 1b), 11), 12) i nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ - wzoru umowy § 11 ust. 2
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto
niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych
faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że
strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego
świadczenia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9 z dnia 15.02.2017r.
Jako producent pojemników na odpady medyczne prosimy o informację czy istnieje
możliwość rozdzielenia Pakietu nr.5 na dostawę wyłącznie pojemników na odpady
medyczne oraz pozostałych.
Stawiając pytanie jako producent pragniemy mieć możliwość zaproponowania Państwu
najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących pojemników na odpady medyczne.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pojemników na odpady
medyczne z pakietu 5 – pozycje od 1 – 4 i 11, które przeniesione do osobnego pakietu nr
35.

Zapytanie nr 10 z dnia 17.02.2017r.
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 21
1.
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 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 200cm, średnica 7Fr (2,3mm), średnica igły 23G
( 0,6mm), długość igły 4mm. Kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu min. 2,8 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
2.
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 2, w miejsce pierwotnych
parametrów, ustników do gastroskopu dla dorosłych – rozmiar 48 Fr (2x2,5 cm),
jednorazowy z regulowaną opaską mocującą nie zawierającą lateksu, posiadający dwa
otwory boczne. Niesterylny o anatomicznej strefie zgryzu. Wykonany z miękkiego
polietylenu. Kształt ustnika oraz wykorzystany materiał zapewniające maksymalną

ochronę pacjenta i endoskopu Ustnik z delikatną regulacją, mocowanie nie powodujące
dyskomfortu, ucisku na policzki i twarz pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3.
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 3, w miejsce pierwotnych
parametrów, wielorazowych szczoteczek do ręcznego mycia endoskopów, długość
2300mm, średnica szczotki 5,5mm, pakowane pojedynczo.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4.
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 w poz. 4, w miejsce pierwotnych
parametrów, tuszu do tatuażu endoskopowego ( do oznaczania m.in. miejsc po
polipektomii). Strzykawki zawierające zawiesinę cząsteczek wysoko oczyszczonego
węgla. Jałowa zawiesina o objętości 5 ml,
biokompatybilna, nie pirogenna, nie
zawierający India Ink. Produkt jałowy gotowy do bezpośredniego użycia, zatwierdzony
przez FDA. Opakowanie zawiera 10 szt. (strzykawek).
Odpowiedź Tak, w pakiecie 21 w poz. 4 Zamawiający dopuszcza tusz endoskopowy
zgodny z powyższym opisem.

Zapytanie nr 11 z dnia 17.02.2017r.
Dotyczy części nr 30:
1.
Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewacza konwekcyjnego Equator o
wymiarach 203 x 102 cm?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 30 wymaga kocyka o wymiarach min. 203x101
cm.

Zapytanie nr 12 z dnia 17.02.2017r.
Pytanie 1
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1 pkt 3)
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2 pkt 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych
0,5% na 0,1%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2 pkt 4)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych
0,5% na 0,1%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6
Dotyczy zapisów umowy § 11
Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w postaci odsetek ustawowych za
zwłokę w zapłacie faktur w terminie. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych
odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do
uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7
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 8
Dotyczy Pakiet 21 – poz. 1
Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do
ostrzykiwania. o długości narzędzia 180cm , średnica igły wew. 0,5 mm, długość igły 4
lub 6mm.; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9
Dotyczy Pakiet 21 – poz. 1
Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe sterylne igły do
ostrzykiwania. o długości narzędzia 230cm , średnicy narzędzia 2,3mm średnica igły
wew. 0,7 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10
Dotyczy Pakiet 21 – poz. 3
Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować wielorazowe szczoteczki do ręcznego
mycia endoskopów, długość 2300mm, średnica szczotki 5mm, pakowane pojedynczo.;
wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 13 z dnia 17.02.2017r.
Pakiet 21
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 230 cm, średnica
cewnika 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 14 z dnia 17.02.2017r.
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania
moczu u kobiet o następującej charakterystyce:
•
taśma uniwersalna do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego;
•
taśma jednorazowa,
sterylna, całkowicie niewchłanialna,
w osłonce
polietylenowej, wykonana z polipropylenu monfilamentowego;
•
długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,55
mm, gramatura 80 g/m2;
•
końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do
prowadnicy
Uzasadnienie: dopuszczenie naszego produktu zwiększy konkurencyjność przetargu i
pozwoli na zaoferowanie nowoczesnego systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania
moczu u kobiet.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 15 z dnia 20.02.2017r.
Pakiet 12
POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłanialna gaza
hemostatyczna, jałowa, utleniona celuloza, tkana w rozmiarze o wymiarach 1,50 cmx 5
cm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 z dnia 20.02.2017r.
Pyt. 1
dotyczy SIWZ rozdział 15 pkt 4
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy kryterium „termin dostawy” będzie oceniane w
niniejszym postępowaniu, a jeśli tak to według jakich zasad?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 15 SIWZ ppkt 4 (patrz. odpowiedź na
zapytanie nr 8 pyt nr 1).
Pyt. 2
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 29 pozycji 9 do oddzielnego pakietu celem
złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz
żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 11 ust. 2
pkt 2) Wzoru Umowy do 0,1% wartości opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 11 ust. 2
pkt 3) Wzoru Umowy do 5% wartości zamówionego towaru?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 11 ust. 2
pkt 4) Wzoru Umowy do 0,1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 7
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie
cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT
zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie
niezmieniona.
Pyt. 8
Uprzejmie prosimy o poprawienie numeracji kolejnych ustępów w paragrafach 3 oraz 11
Wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 17 z dnia 20.02.2017r.
Pakiet Nr 12, pozycja 1 – 2
Czy Zamawiający wymaga utlenionej regenerowanej celulozy?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie Nr 12, pozycja 1 – 2 Zamawiający wymaga utlenionej

regenerowanej celulozy.
Pakiet Nr 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści hemostatyki pakowane a'10 sztuk?
Odpowiedź: Tak, w Pakiecie Nr 12, pozycja 3 Zamawiający dopuszcza hemostatyki
pakowane po ’10 lub po ’20 szt.
Pakiet Nr 12, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści hemostatyki pakowane a'5 sztuk?
Odpowiedź Tak, w
pakowane po 5.

Pakiecie Nr 12, pozycja 5 Zamawiający dopuszcza hemostatyki

Pakiet Nr 12
Czy Zamawiający w jednostce miary ma myśli sztuki, czy opakowania?
Odpowiedź: W Pakiecie Nr 12 Zamawiający w jednostce miary określił sztuki.

Zapytanie nr 18 z dnia 22.02.2017r.
Pakiet 14 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w rozmiarach
od 5,5 do 9,0?
Odpowiedź: Tak w Pakiecie 14 poz. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
rękawic chirurgicznych jałowych w rozmiarach od 5,5 do 9,0. Pozostałe warunki zgodnie z
SIWZ.
Pakiet 23 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 23 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza również jałową serwetę
dwuwarstwową o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Pakiet 23 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 23 pozycja 2Zamawiający dopuszcza również jałową serwetę
dwuwarstwową o parametrach zgodnych z powyższym opisem

Pakiet 23 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 23 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałową serwetę dwuwarstwową o parametrach zgodnych z powyższym opisem nr 1 – serweta 90x75 Ø 8
cm
Pakiet 23 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 23 pozycja 4 Zamawiający wymaga zaoferowania taśmy w rozmiarze: 9x49-50 cm pakowane pojedynczo. Wymagana ilość to 750 szt.
Pakiet 23 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 75 x 90 cm Złożenie 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 23 pozycja 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowca na
stolik Mayo o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Pakiet 23 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 23 pozycja 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety dwuwarstwowej o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

Pakiet 23 pozycja 9 i 10: 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, mankiety 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 L- 130 cm; XL- 150
cm. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi, wewnętrzne owinięcie z
włókniny celulozowej, dodatkowo pakowane z dwoma wysoko chłonnymi ręczniczkami.
Odporność na przenikanie cieczy 36 cm H2O; pylenie 3,3 log 10 liczby cząstek. Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: W Pakiecie 23 pozycja 9 i 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha
chirurgicznego sterylnego o parametrach zgodnych z powyższym opisem
Pakiet 23 pozycja 11: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zaoferowanie fartucha
higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej. Nietoksyczny, niepylący. Kolor zielony. Rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: W Pakiecie 23 pozycja 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o parametrach zgodnych z powyższym opisem
Pakiet 23 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem wykończonym gumką, rozmiar uniwersalny, kolor zielony?
Odpowiedź: W Pakiecie 23 pozycja 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego o parametrach zgodnych z powyższym opisem
Pakiet 23 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: W Pakiecie 23 pozycja 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maski o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Pakiet 23 pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka tylko w kolorze zielonym?
Odpowiedź: W Pakiecie 23 pozycja 16 Zamawiający oczekuje czepka chirurgicznego w kolorze zielonym lub niebieskim
Pakiet 23 pozycja 17: 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 23 pozycja 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety chirurgiczne o parametrach zgodnych z powyższym opisem nr 1 – serweta o wymiarach 38 x
45 cm.
Pakiet 23 pozycja 18: 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 23 pozycja 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnej serwety chirurgicznej o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Pakiet 23 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
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.
LUB
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 109,5g/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.

Odpowiedź: W Pakiecie 23 pozycja 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego
zestawu o parametrach zgodnych z powyższym opisem nr 2.
Pakiet 24 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
artroskopii o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu )
2. 2 x ręczniki 30x40cm
3. 1 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
4. 1 x serweta na stolik Mayo Special 80x145cm
5. 2 x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150 cm
6. 1 x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm
7. 1 x ortopedyczna osłona na kończynę 33x55 cm, 2 taśmy samoprzylepne
8. 1 x osłona na kamerę 16x250cm
9. 2 x ostrze nr 11
10. 1 x Igła 21G 0,8x40mm zielona
11. 1 x pojemnik na igły mały
12. 2 x opatrunek 5x7cm
13. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści (7)
14. 30 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
15. 1 x dren Redona Ch 12 50cm z elementem kontrastującym w RTG
16. 1 x butelka Redona 200ml HV
17. 1 x serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 225x320cm 2- warstwowa, odporność na
przenikanie płynów 125 cm
Dotyczy pozycji 3 i 5:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
artroskopii kolana o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego. W zestawach powinny znajdować się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 2: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
operacji żylaków o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):
1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2. 2 x ręczniki wysoko chłonne 30 x 40 cm
3. 1 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
4. 2 x fartuch chirurgiczny (SMMS) rozmiar 130 cm
5. 1 x osłona na stopę o wymiarach 24 x 37,5 cm
6. 1 x ostrze nr 15
7. 1 x zamykany plastikowy pojemnik na ostre narzędzia
8. 2 x Elastyczna zapinka do bandaża
9. 3 x bandaż elastyczny szerokość 15cm, długość 5 m
10. 1 x samoprzylepny opatrunek włókninowy 15x 10 cm z częścią opatrunkową 5 x
11cm
11. 5 x tupfer gazowy 44,5 x 44,5 cm, 20 nitkowy z nitką RTG, biały
12. 30 x kompresy 10 x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG, białe

13. 10 x Serweta gazowa 40x40cm, 20 nitkowa z tasiemką i z chipem RTG biała
14. 3 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, nieprzemakalna
15. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 100 cm
16. 1x Serweta chirurgiczna o wymiarach 225 x 260 cm z wcięciem w kształcie litery U
(10x100 cm) z warstwą chłonną w strefie krytycznej
parametry:
-strefa krytyczna – gramatura 109,5 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.
-strefa krytyczna – gramatura 109,5 g/m2, mniej krytyczna 57,5 g/m2
-odporność na wypychanie na mokro > 260 kPa
Dotyczy pozycji 3 i 4:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
żylaków o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego z wyjątkiem pozycji nr 4 w której wymaga 2 fartuchów chirurgicznych w rozmiarze XL lub 150cm. W zestawach powinny znajdować się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 3: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
operacji przepukliny o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owiniecie zestawu)
2. 2 x ręczniki 30x40cm
3. 1 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
4. 2 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
5. 1 x taśma samoprzylepna 9x50cm
6. 2 x skalpel nr 15
7. 1 x pojemnik na igły mały
8. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści
9. 20 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
10. 1 x opatrunek 10x20cm
11. 2 x serwety gazowe RTG biale 4-warstwowe 40x40cm
12. 2 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm, gramatura 57,5 g/m2 na całej powierzchni
13. 2 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa z dodatkową warstwą chłonną 150x180cm
Dotyczy pozycji 3 i 4:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
operacji przepukliny o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego.

W zestawach powinny znajdować się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 4: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
operacji na ręce o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owiniecie zestawu )
2. 1 x fartuch SMMS Standard 130cm
3. 2 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
4. 1 x taśma samoprzylepna 9x50cm
5. 1 x skalpel nr 15
6. 1 x strzykawka 2-częściowa Luer 10ml
7. 1 x igła 0,50x40mm (pomarańczowa)
8. 1 x pojemnik na igły mały 11x5,5x1,5 cm
9. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści
10. 30 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
11. 1 x serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm o gramaturze 57,7 g/m2
12. 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 120x150cm z otworem 7x10cm
Dotyczy pozycji 2 i 3:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestaw do
operacji na ręce o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego. W zestawach powinny znajdować się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 5: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
wkłucia PP o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm (owiniecie zestawu)
2. 1 x zacisk 18,5 cm zielony plastikowy
3. 1 x strzykawka 3-częściowa Luer 3ml
4. 1 x strzykawka 3-częściowa Luer-Lock 5ml
5. 1 x igła 0,50x40mm (pomarańczowa)
6. 1 x igla 1,20x40mm
7. 1 x transparentny opatrunek 5x7cm
8. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści
9. 10 x kompresy gazowe z nitką 8-warstwowe 10x10cm
10. 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa 60x75cm z otworem Ø 10cm gramatura serwety 40,2
g/m2, odporność na przenikanie cieczy 93 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 70 kPa
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
wkłucia PP o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego.
Pakiet 24: poz. 6: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
laparoskopii o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm
2. 1 x ręczniki 30x40cm
3. 1 x fartuch SMMS Standard 130cm
4. 1 x serweta na stolik Mayo Standard 80x145cm
5. 2 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
6. 2 x kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
7. 1 x taśma samoprzylepna 9x50cm
8. 1 x organizator przewod rzep
9. 1 x osłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm
10. 2 x kalpel nr 10
11. 1 x strzykawka 20ml 2-częściowa Luer
12. 1 x pojemnik na igły mały
13. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści
14. 30 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
15. 4 x opatrunek 10x8cm
16. 1 x przedłużenie do ssaka Ch.25 350cm
17. 1 x dren Redona Ch.14 50cm
18. 1 x butelka Redona 200ml HV
19. 1 x serweta dwuwarstwowa do laparoskopii 260/200x335cm, gramatura w strefie krytycznej ( materiał bazowy plu s wzmocnienie: 109,5 g/m2 )
Dotyczy pozycji 3 i 5:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
laparoskopii o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego z wyjątkiem
pozycji nr 2, w której wymaga 2x ręczniki 30x40cm. W zestawach powinny znajdować się
Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 7: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
plastyki krocza o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owiniecie zestawu )
2. 2 x ręczniki 30x40cm
3. 2 x fartuch SMMS Standard 130cm
4. 1 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
5. 1 x taśma samoprzylepna 9x50cm
6. 2 x skalpel nr 10
7. 1 x pojemnik na igły mały
8. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści (7)
9. 40 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
10. 1 x serweta dwuwarstwowa ginekologiczna II z torbą na płyny 240/260x230cm gramatura 57,5
g/m2

Dotyczy pozycji 3 i 4:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
plastyki krocza o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego z wyjątkiem pozycji nr 2, w której wymaga 2x ręczniki 30x40cm. W zestawach powinny znajdować
się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.
Pakiet 24 poz. 8: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do
mastektomii o następującym składzie i kolejności ułożenia komponentów (od góry):

1. 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu)
2. 2 x ręczniki 30x40cm
3. 1 x fartuch SMMS Standard 130cm
4. 2 x fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
5. 2 x taśma samoprzylepna 9x50cm
6. 1 x Skalpel nr 15
7. 2 x strzykawka 20ml 2-częściowa Luer
8. 1 x igła 0,70x40mm
9. 1 x czyscik do elektrody
10. 1 x pojemnik na igły mały
11. 5 x tupfery gazowe z nitką RTG rozmiar pięści (7)
12. 1 x miska 500ml
13. 1 x miska 1000ml niebieska ze skalą oz i cc/ml
14. 1 x opatrunek pooperacyjny 10x15cm
15. 30 x kompresy gazowe z nitką RTG 8-warstwowe 10x10cm
16. 5 x serwety gazowe RTG biale 4-warstwowe 40x40cm
17. 2 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem 75x90cm, gramatura 57,5 g/m2 w
miejscu wzmocnienia łączna gramatura 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy >125 cm
H2O
18. 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem 175x180cm, gramatura 57,5 g/m2 w
miejscu wzmocnienia łączna gramatura 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy >125 cm
H2O
19. 1 x samoprzylepna serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem 150x250cm, gramatura 57,5 g/m2 w
miejscu wzmocnienia łączna gramatura 109,5 g/m2, odporność na przenikanie cieczy >125 cm
H2O
Dotyczy pozycji 3 i 4:
Fartuchy chirurgiczne- odporność na rozerwanie na sucho 146 kPa.
Indywidualne oznakowanie rozmiaru każdego fartucha w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Wszystkie fartuchy wewnątrz zestawu bez opakowania jednostkowego zewnętrznego i bez ręczników, które opisuje Zamawiający.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do
mastektomii o składzie i sposobie ułożenia zaproponowanym przez oferującego. W zestawach powinny znajdować się Fartuchy bez opakowania zewnętrznego i ręczników.

Pakiet 27 pozycja 1: 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: W Pakiecie 27 pozycja 1 Zamawiający wymaga: bluzy chirurgicznej wykonanej
z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49 - 50 g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego. Bluza posiadająca krótki rękaw, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole
bluzy. Sposób wykończenia pod szyją dowolny.
Pakiet 27 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.
Spodnie spełniają wymogi normy PN EN 13795 dla ubrań chirurgicznych.
Odpowiedź: W Pakiecie 27 pozycja 2 Zamawiający wymaga spodni chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49 - 50 g/m2, antystatycznej, niepylącej,
oddychającej,
przeznaczona
do
stosowania
przez
personel
medyczny
w środowisku Bloku Operacyjnego. Spodnie ściągane tasiemką, dwie kieszenie boczne lub
jedną na nogawicy z klapką wyposażoną w nap.
Pakiet 27 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: W Pakiecie 27 pozycja 3 Zamawiający wymaga zaoferowania bluzy chirurgicznej z długim rękawem, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze min
49 - 50 g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej? Bluza przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego, Bluza posiada długi rękaw, wyposażona jest w dwie kieszenie, zapinana na zatrzaski, mankiety wykończone ściągaczem. Wykończenie dolnej części bluzy dowolne.
- dostępna w kolorze niebieskim lub zielonym
- dostępne w minimum 2 rozmiarach: M, L.
Pakiet 27 pozycja 4, 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 4, 5
i stworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 5 z pakietu 27 i utworzy
z nich odrębny pakiet nr 36.
Pakiet 20 poz. 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zgodę
na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych o obniżonej grubości? Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10 mm, olowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor
biały, od wewnątrz powlekane poliakrylanem, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność min.

10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z
jednostki niezależnej od producenta. Bez nadruku na opakowaniu informacji o substancjach
oraz poziomie ochrony. Badań na barierowość dla alkoholi. 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 1,5, bez zawartości
protein, siła zerwania przed starzeniem 6,6 N, po starzeniu 7,3 N. Pozbawione tiuramów,
brak badań HPLC,- prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż przy rękawicy syntetycznej
nie ma takich wymagań. Brak kodowania kolorystycznego rozmiarów. Opakowanie a'150
szt.
(XS-L)
oraz
a'120
szt.
(XL)
z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: W Pakiecie 20 pozycja 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych zgodnych z powyższym opisem.
Pakiet 20 poz. 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 4, 5
i stworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 20 poz. 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą pokrytą
poliakrylanem, z rolowanym mankietem, teksturowane palce. Grubość pojedynczej ścianki
na palcu 0,12mm +/-0,03, dłoni 0,11mm +/-0,03, mankiecie 0,08mm +/-0,03, długość 245
mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Koloru beżowego. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiar S, M, L?

Odpowiedź: W Pakiecie 20 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
rękawic diagnostycznych o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 19 z dnia 22.02.2017r.
Dotyczy Pakietu 29 Pozycja 14
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Tupferów – niejałowych gazików z gazy w
rozmiarze 20cm x 20cm, opakowania a`500 szt.
Odpowiedź: W Pakiecie 29 pozycja 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowania Tupferów o
parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 20 z dnia 22.02.2017r.
Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 16
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Drenów Kehra T CH12 – 24.
Odpowiedź: W Pakiecie 1 pozycja 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowania drenu Khera
T w rozmiarze od 12 – 24.
Dotyczy Pakietu 3 Pozycja 3, 4
Prosimy Zamawiającego oczekuje zaoferowania butli Redona w kształcie harmonijki.
Odpowiedź: W Pakiecie 3 pozycja 3 i 4 Zamawiający oczekuje butli redona w kształcie
harmonijki

Dotyczy Pakietu 5
Pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pojemnika na preparat histopatologiczny o
pojemności 15ml z nakrętką
Odpowiedź: W Pakiecie 5 pozycja 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o
pojemności 8-15 ml
Pozycja 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pojemnika o pojemności 0,2l.
Odpowiedź: W Pakiecie 5 pozycja 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o
pojemności 0,2-0,25 l
Dotyczy Pakietu 8 Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kompletu pościeli jednorazowej w
skład której wchodzą:
Poszwa na koc 210x150 cm
Poszwa na poduszkę 70x80 cm
Prześcieradło 210x160 cm
Odpowiedź: W Pakiecie 8 pozycja 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli zgodnych z powyższym opisem.
Dotyczy Pakietu 29 Pozycja 14
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Tupferów – niejałowych gazików z gazy w
rozmiarze 2cm x 2cm, opakowania a`500 szt.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
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, w Pakiecie 31 pozycja 4 Zamawiający wymaga aby papiery do
aparatu EKG model MAC-800 były papierami oryginalnymi, zalecanymi przez producenta
aparatów EKG, gwarantujących bezawaryjne działanie sprzętu
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, w Pakiecie 31 pozycja 5 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, w Pakiecie 31 pozycja 8 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, w Pakiecie 31 pozycja 9 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, w Pakiecie 31 pozycja 9 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 USG TOSHIBA SONY UPP-110HG
były wysokiej rozdzielczości , pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej
skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producentów Videoprinterów ?

Odpowiedź: Tak, w Pakiecie 31 pozycja 9 Zamawiający wymaga aby papiery do
videoprintera USG TOSHIBA SONY UPP-110HG były wysokiej rozdzielczości , pozwalające
uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane
przez producentów Videoprinterów.

Zapytanie nr 21 z dnia 22.02.2017r.
Pakiet 2, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 2, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?
Odpowiedź: W Pakiecie 2, pozycja 5 Zamawiający wymaga aby kompresy były minimum
12 warstwowe
Pakiet 2, pozycja 14-15
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 2, pozycja 16, 27, 28, 36, 37, 38, 40
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 16, 27, 28,
36, 37, 38, 40, które przeniesiono do oddzielnego pakietu nr 37.
Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany zwinięty w „ślimak” ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści butlę Redona 200ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga butelki Redona o pojemności 200-250 ml
Pakiet 3, pozycje 5 - 6
Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowe butelki z drenami o długości 125cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby

dren w wysokociśnieniowych

butelkach miał

długość min. 123 cm.
Pakiet 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o
pojemności 50ml z łącznikiem dedykowanym dla drenu CH6 oraz drenem Redona CH6 o
długości 50cm z trokarem ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 3, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści niskociśnieniowy system drenażu ran z mieszkiem ssącym o
pojemności 50ml z łącznikiem dedykowanym dla drenu CH8 oraz drenem Redona CH8 o
długości 50cm z trokarem ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany
podwójnie folia, folia-papier ?
Odpowiedź: W Pakiecie 3, pozycja 9 Zamawiający oczekuje: Cewnik Foleya i CH14 - 20
jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, balon 5 -15 ml, lateksowa
zastawka lub plastikowa zastawka, pakowany podwójnie w opakowanie folia-folia lub folia,
folia-papier, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu
Pakiet 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową
zastawką, pakowany podwójnie folia, folia-papier ?
Odpowiedź: W Pakiecie 3, pozycja 9 Zamawiający oczekuje: Cewnik Foleya i CH14 - 20
jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, balon 5 -15 ml, lateksowa
zastawka lub plastikowa zastawka, pakowany podwójnie w opakowanie folia-folia lub folia,
folia-papier, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu
Pakiet 3, pozycje 15 - 17
Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z drenem o długości 150cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 1L o wysokości 16cm ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 5, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 15ml ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika o pojemności minimum 8 – 15 ml
Pakiet 5, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2,3L lub 3,0L ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika o pojemności 2,3-3l
Pakiet 5, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 0,2L ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 84
opakowania ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści wzierniki pakowane a’100 szt.
z przeliczeniem ilości na 84 opakowania
Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne pakowane a’100 szt. z przeliczeniem
ilości na 25 opakowań ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 3 dopuści szczoteczki cytologiczne
pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 25 opakowań.
Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:
- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm ?
Odpowiedź: W Pakiecie 8 pozycja 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli zgodnych z powyższym opisem (patrz również zapytanie nr 20).
Pakiet 8, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze
45g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający oczekują : Prześcieradła jednorazowe, z włókniny, odporne na
rozerwania, wym.130 cm x 210 cm, kolor zielony – gramatura min 40 gr m2

Pakiet 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta wykonaną z SMS w kolorze niebieskim, wiązaną
na troki przy szyi
i w pasie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze granatowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii w kolorze zielonym lub
granatowym
Pakiet 8, pozycja 7,8
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie
naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne wykonane z włókniny typu spunlance w
rozmiarze 30x40cm?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje: Jednorazowy ręcznik w kolorze białym, wykonany z
miękkiej, chłonnej tkaniny poliestrowej lub typu spunlance w rozmiarze 50 cm x 60 cm lub
30x40cm.

Zapytanie nr 22 z dnia 23.02.2017r.
1.
Dotyczy: Pakiet 14, 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: 283- 301 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: W Pakiecie 14 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
2.
Dotyczy: Pakiet 14, 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: W Pakiecie 14 pozycja 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

3.
Dotyczy: Pakiet 14, 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: 283-301 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: W Pakiecie 14 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

4.
Dotyczy: Pakiet 14, 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 :283- 301 (+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 5,59 do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy. Pakowane w
opakowaniu zbiorczym po minimum 40 opakowań (1 op= 1 para).
Odpowiedź: W Pakiecie 14 pozycja 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach zgodnych z powyższym opisem.

5.
Dotyczy: Pakiet 14, 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: W Pakiecie 14 pozycja 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
6.
Dotyczy: Pakiet 23, poz. 7:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie sterylnego pokrowca na aparaturę w rozm.
17x250cm wykonany z przeźroczystej folii PE.

Odpowiedź: W Pakiecie 23, poz. 7 Zamawiający oczekuje sterylnego pokrowca na
aparaturę w rozm. 16-17x250cm wykonany z przeźroczystej folii PE.
7.
Dotyczy: Pakiet 23, 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: W Pakiecie 23 pozycja 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Sterylnego
Zestawu Uniwersalnego o parametrach zgodnych z powyższym opisem.
8.
Dotycz przedmiotu zamówienia – Pakiet 24:
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, Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie zarówno sterylnych jak i
niesterylnych próbek
9.
Dotyczy: Pakiet 24, poz. 3 (zestaw do przepukliny):
Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką
zawierającą chip RTG?
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety
gazowej o wymiarach 40x40 zawierającą chip rtg.
10.
Dotyczy: Pakiet 24, poz. 5 (zestaw wkłucie PP):
Czy Zamawiający dopuści Strzykawka 2ml 3 częściowa, L/S zamiast „Strzykawka 2,5 - 3 ml
3 częściowa, L/S”?
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki
2ml 3 częściowa, L/S
11.
Dotyczy: Pakiet 24, poz. 8 (zestaw do mastektomii):
Czy Zamawiający dopuści białą Serwetę gazową 40x40cm 20nitkową z tasiemką
zawierającą chip RTG?
Odpowiedź: W Pakiecie 24 pozycja 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety
gazowej o wymiarach 40x40 zawierającą chip rtg
12.
Dotyczy: Pakiet 24 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 24.
Odpowiedź: W Pakiecie 24 poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Zamawiający wymaga aby Fartuchy były
złożone z całym zestawem z zachowaniem wszelkich norm i przepisów bez oddzielnych
opakowań.

Zapytanie nr 23 z dnia 23.02.2017r.
1.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o przenikaniu powietrza
[1,47kPa] nie mniej niż 11,40µm/Pa*s? Tak nieznaczna różnica wartości w żaden sposób nie
wpłynie na jakość wyrobu.
Odpowiedź: W Pakiecie 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o parametrach
zgodnych z powyższym opisem.
2.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy o wytrzymałości na
rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku
poprzecznym nie mniej niż 3,8kN/m? Tak nieznaczna różnica wartości w żaden sposób nie
wpłynie na jakość wyrobu.
Odpowiedź: W Pakiecie 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o parametrach
zgodnych z powyższym opisem.
3.
Dotyczy Pakiet nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową
folię (wliczając warstwę kleju)? Ilość warstw foli nie przekłada się na wytrzymałość wyrobu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4.
Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1.c: Czy w miejsce rękawa o szerokości 12,5cm
Zamawiający dopuści rękaw 12cm?
Odpowiedź: W Pakiecie nr 11, pozycja nr 1.c, Zamawiający oczekuje rękawa o szerokości
min. 12 cm
5.
Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1.i: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze
7,5cm x 4,5cm(zakładka) x 100m?
Odpowiedź: W Pakiecie 11 pozycja nr 1i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.
6.
Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 1.j: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze
10cm x 5cm (zakładka) x 100m?
Odpowiedź: W Pakiecie 11 pozycja nr 1j Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.

Zapytanie nr 24 z dnia 23.02.2017r.
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 20, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN
374-1 w zakresie punktu 5.3.2 mówiącego:
„Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych ( z normatywnego
Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy En 374-1) na co najmniej
drugim poziomie ochrony”

EN 374-1 załącznik A – określa 12 substancji chemicznych, przed którymi użytkowników
zabezpieczają rękawice przemysłowe a nie medyczne. Załącznik ten jest nieprecyzyjny w
stosunku do rzeczywistości w placówkach medycznych, ponieważ wymienione w nim
substancje, w większości będące nasyconymi, czyli 100% stężonymi substancjami nie są w
nich powszechnie stosowane.
Prosimy jednocześnie o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony
indywidualnej kat. III, przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3 – 10
substancji oraz na 1 substancję z załącznika A - 40% wodorotlenek sodu - będący
najczęściej stosowaną w warunkach szpitalnych substancją chemiczną wymienioną w
załączniku A- na 6 poziomie odporności .
Odpowiedź: W Pakiecie 20 pozycja nr 1 Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z
normą EN 374-1 w zakresie punktu 5.3.2. oraz dopuszcza zaoferowanie rękawic o
parametrach zgodnych z powyższym opisem
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 20, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic
nieznacznie różniących się parametrami tj. o grubości na palcu 0,12mm, grubości na 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.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz
certyfikatem z jednostki niezależnej od producenta. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455
części 1,2,3 oraz 4. Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki
niezależnej. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3,
zgodne z normą EN 420, przebadane zgodnie z normą EN 388 –potwierdzone badaniami z
jednostki niezależnej od producenta. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków powyżej
240 min., zgodnie z amerykańską normą ASTM D 6978-05, potwierdzone badaniami z
jednostki niezależnej od producenta
oraz informacją na opakowaniu. Informacja o
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1
(potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta). Pozbawione tiuramów oraz
MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany
kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL).
Odpowiedź: W Pakiecie 20 pozycja nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu 20 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: 0,36mm na palcu, 0,30mm
na dłoni, 0,20mm na mankiecie, o dł. 301-307mm, rozciągliwość 650% przed starzeniem,
siła zrywu min. 28 N przed starzeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .
Odpowiedź: W Pakiecie 20 pozycja nr 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.

Zapytanie nr 25 z dnia 03.03.2017r.
Pakiet 12
Poz. 1,2
1.
Czy zamawiający wymaga pH max 2,8 potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.
Tak niskie pH gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w
stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia
tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze .
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Poz. 3
1.
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbek w rozmiarze 7cm x 5cm x 0,1cm. Tak
mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.
Odpowiedź: W Pakiecie 12 pozycja nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gąbek o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.
Poz. 4
1.
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gąbek w rozmiarze 7cm x 5cm x 1cm. Tak
mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.
Odpowiedź: W Pakiecie 12 pozycja nr 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gąbek o
parametrach zgodnych z powyższym opisem.

