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Świętochłowice, 02.08.2018 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 
oraz materiałów medycznych, znak sprawy 20/ZA/18 

ZMIANY w SIWZ WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

1. Pakiet 1 pozycja 17 - strzykawka enteralna poj. 60ml , ilość 110 szt. , koncowka enfit; 

2. Pakiet 4 pozycja 19 - Zamawiający wymaga zestawu do posiadanych pomp żywieniowych - 
nutricia infinity; 

3. Pakiet 8 pozycja 17 – Zamawiający wykreśla nazwę własną aparatu. 

4. ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA Z PAKIETU NR 1 POZYCJE NR 7, 8, 9 i 10 TWORZĄC 
NOWY PAKIET NR 51 (Strzykawki II) ZAWIERAJĄCY WW. POZYCJE. 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Pakiet 27 poz. 3 i 4 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 27 „Sprzęt anestezjologiczny (B)” Igła do znieczuleń 
podpajęczynówkowych w dostępnych rozmiarach:  
poz. 3 18G x 75mm i 90mm (standard);  
poz. 4 19G x 75mm i 90mm; 20G x 50mm i 75mm i 90mm; 21G x 90mm ; 22G x 50mm i 75mm i 90mm 
; 25G x 50mm i 75mm i 90mm (standard) – pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ. 
 
Odp.:  Zamawiający w pakiecie 27 poz. 3 oczekuje igły 18G x 50mm i 90mm; poz. 4 19G, 20G, 21G, 
22G, 25G x 50mm, 75mm, 90 mm w podanych długościach. 
 
Pytanie 2 
Pakiet 4 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  produkt   DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do 
bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający 
drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Pakiet 4 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowano po 10 szt. na blistrze a 350 w opakowaniu zbiorczym? 
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Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 4 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Pakiet 3 poz. 5 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 z Zadania 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. 
Wydzielenie poz. 5 zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowa-
niu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie 
wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do pod-
miotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wy-
robów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN)  faworyzuje konkretnych do-
stawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscy-
plinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. 
zm.). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6 
Pakiet 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10, 11, 12 z zadania nr 26 i stworzy osobny pa-
kiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7 
Pakiet 7 poz. 1-6 
Na podstawie art. 7 ust. i w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie 
równoważności jednorazowego smoczka wysokiej jakości wykonanego z termoplastycznego elastomeru 
(TPE) z antykolkowym systemem odpowietrzającym, spełniający w 100% wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ. Termoplastyczny elastomer spełnia wymogi europejskich oraz polskich przepisów 
dotyczących tworzywa sztucznego dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest 
materiałem całkowicie bezwonnym i bez smaku. W przeciwieństwie do wyrobów z lateksu, które mogą 
pozostawiać charakterystyczny smak, oferowane smoczki są całkowicie bezzapachowe i bezsmakowe 
oraz nie posiadają właściwości uczulających. Dodatkowo są odporne na wysokie temperatury, w 
przeciwieństwie do lateksu, który pod wpływem nasłonecznienia niszczeje. Pragniemy zaznaczyć, iż 
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oferowane smoczki są produktami używanymi w wielu ważnych ośrodkach medycznych na terenie kraju 
oraz są oceniane jako produkty o wysokiej jakości,  gwarantujące stosunkowo dużą oszczędność 
finansową w zakresie tego asortymentu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania zapisów SIWZ. 

Pytanie 8 
Pakiet 7 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki  jednorazowe o pojemności 50 ml lub 130 ml, sterylne, 
pojedynczo pakowane? Niewielka różnica w pojemności butelki nie będzie miała wpływu na komfort 
użytkowania. Dodatkowo dopuszczenie powyższych butelek spowoduje większą konkurencyjność i 
umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych nawet o 25% lub 
więcej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości wyrobu. Dopuszczenie powyższych 
pojemności nie stanowi parametru blokującego oraz nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości 
złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza butelki 130ml sterylne, pakowane pojedynczo i jednorazowego użytku. 

Pytanie 9 
Pakiet 7 poz. 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wy-
roby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
876 i 1918), które są przeznaczone dla wcześniaków i noworodków, tak jak  obecnie dostarczane do 
Państwa placówki? Powyższy zapis nie jest zapisem blokującym, a jedynie gwarantującym bezpieczeń-
stwo stosowania produktu, ponieważ wyroby medyczne są objęte bardzo restrykcyjnymi przepisami, a 
wszyscy renomowani producenci butelek do karmienia posiadają produkty zarejestrowane jako wyroby 
medyczne. 

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych. 

Pytanie 10 
Pakiet 7 poz. 1-8 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu sterylnego, czy może 
niesterylnego? Pragniemy zwrócić uwagę, iż obecne zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia nie 
stawiają wymogów dotyczących sterylności produktu, w związku z tym Wykonawcy mogą zaoferować 
smoczki niesterylne, które mogą być nieprzeznaczone na Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej i 
Oddziały Patologii Noworodka i Wcześniaka itp. 

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, sterylnych, jednorazowego użytku i 
pakowanych pojedynczo. 

Pytanie 11 
Pakiet 16 poz. 2, 14, 31 
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W związku z tym, iż producent oryginalnych akcesoriów – firma Masimo Corporation zaprzestała pro-
dukcji czujników i kabli z tzw. połączeniem LNOP zastępując je lepszymi i trwalszymi połączeniami 
RD, prosimy o dopuszczenie w pozycjach 2, 14, 31 ww. rozwiązania. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 12 
Pakiet 29 poz. 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nosowe o dł. 230mm, po-
zostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może również sprecyzować czy kleszczyki mają być 
proste czy zagięte? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza kleszczyki proste. 

Pytanie 13 
Pakiet 29 poz. 9 
Czy Zamawiający może sprecyzować czy kleszczyki nosowe mają być zagięte czy proste?  

Odp.: Proste. 

Pytanie 14 
Pakiet 29 poz. 13 
Czy Zamawiający może sprecyzować czy nożyczki naczyniowe mają być ostro/tępe, proste, zagięte? 

Odp.: Zagięte. 

Pytanie 15 
Pakiet 29 poz. 14 
Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego typu mają być nożyczki metalowe, jaka długość, 
ostre/tępe, proste, zagięte?  

Odp.: Nożyczki 14,5 cm, ostro/tępe, proste. 

Pytanie 16 
Pakiet 29 poz. 15, 16 
Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymagane narzędzie ma być wielokrotnego użytku? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 17 
Pakiet 29 poz. 22 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela o dł. 120 mm, pozo-
stałe parametry bez zmian? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 18 
Pakiet 29 poz. 25 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik pochwowy o wymiarach 
100x38 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 19 
Pakiet 1 poz. 1 
Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej ze standardowym adapterem luer – łagodna, schodkowa 
końcówka. 

Odp.: Zamawiający oczekuje strzykawki opisanej w SIWZ, ze względu na wymogi Pracowni 
Endoskopii. 

Pytanie 20 
Pakiet 1 poz. 5 
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawki w opakowaniu a’80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 21 
Pakiet 1 poz. 8 i 12 
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawki w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 22 
Pakiet 1, poz. 7 - 13 
Proszę o dopuszczenie strzykawki z mleczno-białym tłokiem. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje barwnego tłoka strzykawek. 

Pytanie 23 
Pakiet 1, poz. 17 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu 
atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 24 
Pakiet 4, poz. 14 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie 
Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 25 
Pakiet 5, poz. 2 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie 
Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odp.: Wykonawca powinien złożyć ww. oświadczenie w terminie 3 dni, zgodnie z zapisami ustawy PzP. 
Dokument może zostać złożony również w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Pytanie 27 
Pakiet 11 
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do 
odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas 
trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). System nasz charakteryzuje się 
tym, że: 
pozycja 3 i 4 
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, 
przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały 
wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować 
króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w port do pobierania próbek, filtr hydrofobowo-
antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną 
wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i 
samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Pokrywa o kształcie 
okrągłym. Pojemność 1000 i 2000 ml. 
pozycja 5 i 6 
- pojemniki wielorazowego użytku  na wkłady workowe wykonane z przezroczystego tworzywa o 
pojemności 1000 i 2000 ml., wyskalowane co 100 ml. Kanistry wyposażone są tylko w uchwyt do 
mocowania, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Pojemniki 
kompatybilne z oferowanymi wkładami. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 1210C. 
pozycja 8 i 9 
- kompatybilne są z oferowanym przez nas systemem VacSax. 
Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.    
Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, 
zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają 
się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). 
Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze 
względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest 
potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w 
sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów 
antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o 
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właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej 
oferty.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 28 
Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer o pojemności 2ml ze skalą rozszerzoną do 
2,5ml? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 29 
Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer o pojemności 5ml ze skalą rozszerzoną do 
5,5ml?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 30 
Pakiet 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer o pojemności 10ml ze skalą rozszerzoną do 
11ml?  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 31 
Pakiet 1 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer o pojemności 20ml ze skalą rozszerzoną do 
22ml, pakowaną a’70 szt. z przeliczeniem ilości na 743 opakowania? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 32 
Pakiet 1 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową, cewnikową, o pojemności 50ml, bez dodatkowej 
nasadki Luer w zestawie?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 33 
Pakiet 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 1000 opakowań?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 34 
Pakiet 1 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 600 opakowań?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 35 
Pakiet 1 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem tłoka zamiast wcięcia w tłoku? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 36 
Pakiet 4 poz. 13 i 14 
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.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 37 
Pakiet 13 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 2084 opakowań? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 38 
Pakiet 13 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 9 x 11cm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 39 
Pakiet 13 poz. 18 i 19 
Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate wielorazowego użytku, wykonane z polipropylenu, z 
możliwością ich sterylizacji w autoklawie?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 40 
Pakiet 13 poz. 20 
Czy Zamawiający oczekuje jednorazowych myjek do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy 
nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien 
poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 
22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do 
oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak 
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zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. 
Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz 
składem 
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 41 
Pakiet 13 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 25cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 42 
Pakiet 13 poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt, wykonane z miękkiego winylu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 43 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe, 2-warstwowe, o gramaturze 2 x 17g?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 44 
Pakiet 13 poz. 57 
Czy Zamawiający dopuści szczotki niesterylne?   

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 45 
Pakiet 14 poz. 9 
Czy Zamawiający oczekuje aby zatyczka była sterylnie zapakowana wewnątrz opakowania z 
cewnikiem?   

Odp.: Tak. 

Pytanie 46 
Pakiet 14 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann o standardowej powierzchni (przezroczyste)?    

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 47 
Pakiet 14 poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do obwodów oddechowych 15cm?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 48 
Pakiet 14, poz. 35 i 36 
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 49 
Pakiet 20, poz. 1 - 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o 
powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 50 
Pakiet 20, poz. 1 - 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, 
termokurczliwą folią? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 51 
Pakiet 20, poz. 1 - 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i 
po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas 
odczytywania wyników testu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 52 
Pakiet 20, poz. 1 - 7 
Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach 
umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie 
jest jednorazowego użytku? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 53 
Pakiet 20, poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek samoprzylepnych w rozmiarze 90x230 mm 
pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?  

Odp.: Tak. 

Pytanie 54 
Pakiet 20, poz. 12 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek samoprzylepnych w rozmiarze 200X330 mm 
pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 55 
Pakiet 20, poz. 14 
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych 
z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę 
konfekcjonującą? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 56 
Pakiet 20, poz. 14 
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała ste-
rylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez 
producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowa-
nia, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 57 
Pakiet 21, poz. 1 
Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się 
oznaczenie norm potwierdzających klasę testów? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 58 
Pakiet 21, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archi-
wizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 59 
Pakiet 21, poz. 1 
Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były in-
formacje w języku polskim? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 60 
Pakiet 21, poz. 2-3 
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Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował steryl-
ność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez pro-
ducenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą ce-
chą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.   

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

 
Pytanie 61 
Pakiet 21, poz. 2-3 
Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wy-
nosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 62 
Pakiet 21, poz. 6 
Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się 
karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 63 
Pakiet 21, poz. 6 
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, 
aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 64 
Pakiet 21, poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudze-
niem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 65 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasad-
ności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpa-
trzenie reklamacji.   

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 66 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
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     1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
         zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przy-
padku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z 
umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) w wysokości 5 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części umowy gdy  Zama-
wiający wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

c) w wysokości 5 % szacunkowej wartości brutto niezrealizowanej części umowy gdy  Zama-
wiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, 

d) w wysokości 0,5 %  niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w  do-
starczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od 
wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie 
umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego/ wadliwego przedmiotu 
umowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 67 
Pakiet 8 poz. 9 
Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji 60 opakowań elektrod, 
czy też 60 sztuk?  

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje 60 opakowań. 

Pytanie 68 
Pakiet 8 poz. 23 
Czy Zamawiający oczekuje w wyżej wymienionej pozycji papieru w Skali BAO (210) czy też AAO 
(240)? 

Odp.: Zamawiający oczekuje ww. pozycji w skali BAO. 

Pytanie 69 
Pakiet 8 poz. 23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru 160 kartek w 
składance z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 70 
Pakiet 8 poz. 26 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia: czy Zamawiający oczekuje papieru 
oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza papier kompatybilny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny tylko przy spełnieniu wszystkich warunków 
SIWZ. 
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Pytanie 71 
Pakiet 8 poz. 26 
Czy papier w ww. pozycji ma być z nadrukiem, czy bez? 

Odp.: Bez nadruku. 

Pytanie 72 
Pakiet 8 poz. 31 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww pozycji pasty o pojemności 115g, z jednoczesnym 
przeliczeniem ilości do 4 sztuk. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 73 
Pakiet 8 poz. 34 
Zwracamy się z prośbą o podanie zakończenia kabelka po stronie aparatu. Czy jest to gniazdo fi=4mm 
czy też fi=1,5mm. Zdjęcia poniżej  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp.: TP DIN 42802 gniazdo fi=1,5mm. 

Pytanie 74 
Pakiet 8 poz. 36 
Zwracamy się o dopuszczenie równoważnych stabilizatorów klejących o wymiarach 7cm x 4cm; 9cm x 
3,5cm; 14cm x 4cm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 75 
Pakiet 8 poz. 26 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia: czy Zamawiający oczekuje papieru 
oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza papier kompatybilny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny tylko przy spełnieniu wszystkich warunków 
SIWZ. 
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Pytanie 76 
Projekt umowy - §2 ust. 8 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 
Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 77 
Projekt umowy - §3 ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w standardzie 
DATAFARM, MALICKI lub KAMSOFT w formatach np. *fak, *kt0 i *xml i dopuszczenie faktury 
elektronicznej w formacie pdf.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 78 
Projekt umowy - §4 ust. 1 
Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 96 godzin. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 79 
Projekt umowy - §4 ust. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu 
reklamacji z 48 godzin na 7 dni roboczych. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 80 
Projekt umowy- §5 ust. 1a,b,c 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części 
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1 a bi c  projektu umowy 
zamiast zwrotu „szacunkowej wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 81 
Projekt umowy- §5 ust. 1a,b,c 
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych w przypadku: 

a) Realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, 
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

b) Gdy Zamawiający wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym 
c) Gdy Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpo-

wiada Wykonawca 
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Jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 2% wartości niezrealizowanej części 
umowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 82 
Projekt umowy- §5 ust. 1d 
Wnosimy o wykreślenie postanowień - §5 ust. 1dProjektu Umowy  przewidujących nałożenie na 
wykonawcę kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie towaru bądź dostarczenia towaru 
niezgodnego z umową. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego 
określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność 
gwarancyjną (gwarancja).  
Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jak wygórowanych i 
niewspółmiernie wysokich do poziomu 1% wartości dostawy objętej opóźnieniem za każdy dzień 
opóźnienia. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na 
możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego 
zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,5%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w 
przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów 
poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 83 
Projekt umowy- §5 ust. 1d 
Prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby 
to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez 
Zamawiającego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 84 
Pakiet 17 poz. 1 
Z uwagi na fakt, iż producent opisanego wyrobu wycofał się z produkcji retraktorów narządów miękkich 
prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu nr 17, lub wyłączenia jej do oddzielnego 
pakietu celem umożliwienia złożenia ważnej oferty. 

Odp.: Zamawiający prosi o adnotację pod pakietem i wycenę według starej ceny. 

Pytanie 85 
Pakiet 17 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarach CH 15, 18 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 86 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesyłanie faktury VAT elektronicznie w formacie 
PDF. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 87 
Pakiet 18 poz. 9 
Czy Zamawiający wymaga w w/w pakiecie w pozycji nr.9 okularki do fototerapii , 
Okularków o niżej podanych parametrach: 
OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: 
zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 
2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy 
posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i 
umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z 
jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy 
dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. 

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje parametrów zgodnych z zapisami SIWZ. 

Pytanie 88 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule dożylne, bez portu bocznego,  z automatycznie 
aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni 
zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po 
wycofaniu igły, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach 
RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy i 
przezroczystą komorę kontrolną umożliwiającą identyfikację wkłucia, z nazwą producenta na 
opakowaniu jednostkowym kaniuli, rozmiary: 
• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ     29 ml/min 
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min? 

Odp.: Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych zgodnych z SIWZ. 

Pytanie 89 
Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści:  kaniule dożylne, z portem bocznym umiejscowionym 
bezpośrednio nad skrzydełkami,  działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick",  
domykanym standardowo,  z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły 
po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i 
nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami 
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dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, 
wyposażona w filtr hydrofobowy, rozmiary: 
• 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ     29 ml/min 
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min 
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min 
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ     103 ml/min 
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min 
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min 
• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min? 

Odp.: Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych zgodnych z SIWZ. 

Pytanie 90 
Pakiet 5 poz. 3 
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: kaniule wykonane z teflonu bez zdejmowanego uchwytu, ze 
skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, opakowanie jednostkowe folia plus papier klasy 
medycznej ? 

Odp.: Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych zgodnych z SIWZ. 

Pytanie 91 
Pakiet 6 poz. 13 
Czy zamawiający dopuści szczotkę typu Push& Pull do czyszczenia kanałów o długościach 160 cm  i 
230 cm o śr 2,1-4,5 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 92 
Pakiet 6 poz. 24 
Czy zamawiający żel do znieczulenia miejscowego  błon śluzowych sterylny 6ml ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 93 
Pakiet 6 poz. 25 
Czy zamawiający żel do znieczulenia miejscowego  błon śluzowych sterylny 10ml ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 94 
Pakiet 6 poz. 17 
Czy zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu   o śr. 2,0-4,0 kompatybilne z otoskopem Gima 
Gimalux? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 95 
Pakiet 6 poz. 18 
Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dorosłych wielorazowy, z możliwość sterylizacji 
w  temp 121oC, Zawierający worek silikonowy , maskę silikonową  rozmiar 5, rezerwuar tlenu, system 
zastawek, zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O, dren tlenowy o dł 2,10 , pudełko z tworzywa, objętość 
oddechowa 1630ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 96 
Pakiet 6 poz. 19 
Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dzieci wielorazowy, z możliwość sterylizacji w  
temp 121oC, Zawierający worek silikonowy , maskę silikonową  rozmiar 3, rezerwuar tlenu, system 
zastawek, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O, dren tlenowy o dł 2,10 , pudełko z tworzywa, objętość 
oddechowa 680ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 97 
Pakiet 6 poz. 20 
Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji dla dzieci wielorazowy, z możliwość sterylizacji w  
temp 121oC, Zawierający worek silikonowy , maskę silikonową  rozmiar 3, rezerwuar tlenu, system 
zastawek, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O, dren tlenowy o dł 2,10 , pudełko z tworzywa, objętość 
oddechowa 340/250 ml? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 98 
Pakiet 8 poz. 4 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG bez włókna  dla dzieci w rozmiarze 36x 50  , pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 99 
Pakiet 8 poz. 6 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  dla dzieci w rozmiarze 36x 50  , pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 100 
Pakiet 8 poz. 7 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  do Holtera  o średnicy 50 mm  , pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 101 
Pakiet 8 poz. 8 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  do Holtera  o średnicy 50 mm  , pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 102 
Pakiet 8 poz. 9 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  dla dzieci   o rozmiarze 36x50mm  , pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 103 
Pakiet 8 poz. 10 
Czy zamawiający dopuści elektrodę do EKG  dla noworodków   o średnicy 30 mm  , pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 104 
Pakiet 8 poz. 4-10 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z 
pakietu 8 pozycję 4-10 i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy 
umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do 
osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę . 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 105 
Pakiet 13 poz. 12 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z 
pakietu 13 pozycję 12 i umożliwił  składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy 
umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do 
osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 106 
Pakiet 13 poz. 20 
Myjka do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – 
gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy 
kontakcie z niewielką ilością wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie 
używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę 
pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt. Rękawica dzięki swojej jednorazowości radykalnie 
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zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną 
higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Wykonana z dwóch warstw przednia: podkłady 
watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5 tylna: podkłady watolinowe o wymiarach: 24 x 17 
cm (+/- 0,5 cm) wykonana z włókniny 100g/m2,  pakowana a’20 szt. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 107 
Pakiet 13 poz. 27 
Czy zamawiający dopuści podkładkę żelową uniwersalną w rozmiarze 18x18x8 (cm) +/- 15%, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 108 
Pakiet 13 poz. 34 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty zakręcany, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 109 
Pakiet 13 poz. 37 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty na wcisk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 110 
Pakiet 13 poz. 38 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty na wcisk  o poj 50 lub 70 ml,  pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 111 
Pakiet 13 poz. 39 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty na wcisk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 112 
Pakiet 13 poz. 40 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty na wcisk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 113 
Pakiet 13 poz. 41 
Czy zamawiający dopuści pojemnik na histopaty na wcisk  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
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Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 114 
Pakiet 13 poz. 43 
Czy zamawiający dopuści pozycjoner  pod pięty 15x8x4 cm (+/- 15%), pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 115 
Pakiet 13 poz. 44 
Czy zamawiający dopuści pozycjoner  przeznaczony do operacji tarczycy  40x30x12 cm (+/- 15%), 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 116 
Pakiet 13 poz. 45 
Czy zamawiający dopuści pozycjoner  uniwersalny  50x15x7 cm (+/- 15%), pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 117 
Pakiet 28 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści  resuscytator jednorazowego użytku zawierający : 
-      Winylowy  worek rozprężny dla dorosłych objetość.1600ml   
- Winylowa maska dla dorosłych nr 4 lub 5      
- Zbiornik na tlen/ rezerwuar tlenowy 2000 ml   
- Zawór ograniczający ciśnienie 60 cm/H2O  
- Przewód połączeniowy do tlenu 2 metry,      
- Złącze pacjenta Sr. Zew. 22 mm, śr.wew. 15 mm 
-  Worek z PCV 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 118 
Pakiet 28 poz. 16 

Czy zamawiający dopuści  resuscytator jednorazowego użytku zawierający : 
- Winylowy  worek rozprężny dla dzieci  poj 550 ml.   
- Winylowa maska dla dzieci   nr 3   
- Zbiornik na tlen/ rezerwuar tlenowy 2000 ml      
- Przewód połączeniowy do tlenu  2 metry,      
- Zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2 O     
- Worek z PCV    

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 119 
Pakiet 28 poz. 17 

Czy zamawiający dopuści  resuscytator jednorazowego użytku zawierający : 
- Winylowy  worek rozprężny dla noworodków poj.280 ml   
- Winylowa maska dla noworodków   nr 0   
- Zbiornik /rezerwuar tlenowy  1000 ml.      
- Przewód połączeniowy do tlenu 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 120 
Pakiet 28 poz. 15-17 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z 
pakietu 28 pozycję 15-17 i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy 
umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do 
osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to 
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 121 
Projekt umowy- §2 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez prawa do roszczeń Wykonawcy z 
tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 122 
Projekt umowy- §3 
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.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 123 
Projekt umowy- §3 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do 
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów 
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poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 124 
Projekt umowy- §4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym za pomocą faksu lub drogą mailową Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację 
dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania 
powiadomienia.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 125 
Projekt umowy- §4 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i 
uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 3 dni roboczych od chwili uznania 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 126 
Projekt umowy- §5 ust. 1a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz 
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 127 
Projekt umowy- §5 ust. 1b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający wypowie umowę 
ze skutkiem natychmiastowym,” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 128 
Projekt umowy- §5 ust. 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający albo Wykonawca 
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odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 129 
Projekt umowy- §5 ust. 1d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz  
odpowiednio z 20% na 10%? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 130 
Projekt umowy- §5 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 4 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie 
odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do 
należytej realizacji umowy.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 131 
Pakiet 35 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1, 6, 7, 9 do oddzielnego pakietu np. 35A? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 132 
Pakiet 2 poz. 2, 4, 6, 8 
Prosimy o dopuszczenie mankietów j.u. wykonanych z miękkiego tworzywa. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 133 
Pakiet 2 poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Prosimy o dopuszczenie mankietów z drenem o długości 20 cm. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 134 
Pakiet 2 poz. 11, 14 
Prosimy o dopuszczenie mankietu dla kończyny 25-35 cm w rzeczywistym rozmiarze 14,5 x 50 cm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 135 
Pakiet 2 poz. 12, 15 
Prosimy o dopuszczenie mankietu dla kończyny 34-47 cm w rzeczywistym rozmiarze 17,5 x 64 cm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 136 
Pakiet 2 poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 137 
Pakiet 24 
Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego  nietrzymania moczu u kobiet 
metoda TOT lub TVT, wykonane z niewchłanialnego  polipropylenu monofilamentnego o grubości  
0,54mm, jednorodna, dł.450mm, szer.1,1cm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, atraumatyczne brzegi 
(bezpieczniejsze niż taśma o ostrych krawędziach zabezpieczonych osłonką, która w toku procedury 
musi być usuwana), gramatura 67g/m2, wielkość porów 4,1mmx1,2mm (porowatość 70%)? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 138 
Pakiet 48 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie: 

Rękawice lateksowe  M 2szt. 

Tupfer kula 17N 20x20cm 6szt. 

Pęseta metalowa anatomiczna 12 cm (+/-0,3) 1szt. 

Nożyczki chirur. metalowe oczne  11cm (+/-0,3) 1szt. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 139 
Pakiet 49 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: 

Serweta z laminatu 
nieprzemakalnego 50x60cm 1szt. 
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Serweta z laminatu 
nieprzemakalnego z otworem 5cm  i 
rozcięciem 50x60cm;Ø5cm 1szt. 

Rękawice nitrylowe M 2szt. 

Tupfer kula 17N 20x20cm 5szt. 

Kompresy z gazy, 17N, 8W 7,5x7,5cm 8szt. 

Pęseta plastikowa 13 cm 1szt. 

Pean plastikowy 14 cm  (+/-0,3) 1szt. 

Pojemnik plastikowy 125 ml 1szt. 

Strzykawka wypełniona jalową 
wodą z 10% gliceryną 10 ml 1szt. 

Strzykawka wypełniona 
lubrykantem 6 ml 1szt.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 140 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 141 
Zważywszy na treść § 2 ust. 8 i 9 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych 
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 142 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „5% szacunkowej 
wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości części umowy zrealizowanej 
nienależycie”? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 143 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „5% szacunkowej 
wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej szacunkowej wartości  
umowy”? 
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Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 144 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 145 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 146 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 147 
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3) 
umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 148 
Pakiet 13 poz. 5,8,11,13,16-17,23-25,28,46,54-56,58-60,69-71,73,75-77 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 13 wydzieli 
pozycje: 5,8,11,13,16-17,23-25,28,46,54-56,58-60,69-71,73,75-77 i utworzy z nich odrębny 
pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom 
biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród 
najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 149 
Pakiet 13  
Proszę Zamawiającego o dopuszczenie składania oferty na pozycje z pakietu. Zabieg taki zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w 
stosunku do wartości rynkowej. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 150 
Pakiet 13 poz. 13 
Czy zamawiający dopuści lusterko o długości rączki 165 cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 151 
Pakiet 13 poz. 23-24 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 152 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi 
odpowiednim dokumentem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 153 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ: 2-warstwowa celuloza. 

Pytanie 154 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i 
lepszej wchłanialności? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 155 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o 
rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co 
umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego? 

Odp.: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego pakowanego indywidualnie w opakowanie foliowe, 
zaopatrzonego w etykietę w języku polskim zawierającą: nazwę produktu, serię, datę ważności, 
producenta, rozmiar i skład produktu. 

Pytanie 156 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną 
folię? 

Odp.: Tak. 
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Pytanie 157 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, 
nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, 
informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające 
pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do 
produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, 
pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania 155. 

Pytanie 158 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał 
pozytywną opinię? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 159 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2? 

Odp.: Zamawiający wymaga gramatury min. 20g. 

Pytanie 160 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 161 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o 
szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm? 

Odp.: Zamawiający wymaga podkładu w rolce szer. 60 cm dł. 80 m - 2000 rolek perforacja co 38 cm 
(+/- 1cm). 

Pytanie 162 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm? 

Odp.: Zamawiający wymaga perforacji co 38 cm (+/- 1 cm). 
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Pytanie 163 
Pakiet 13 poz. 46 
Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy? 

Odp.: Tak. 

Pytanie 164 
Pakiet 13 poz. 54 
Czy zamawiający ma na myśli 1 opakowanie zawierające 25 odcinków po ok. 47 cm każdy i oczekuje 
w niniejszej pozycji 150 opakowań? 

Odp.: Zamawiający wymaga podkładu w rolce szer. 60 cm dł. 80 m - 2000 rolek perforacja co 38 cm 
(+/- 1cm). 

Pytanie 165 
Pakiet 13 poz. 70-71 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ; wyrób sterylny, indywidualnie pakowany. 

Pytanie 166 
Pakiet 13 poz. 73 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 167 
Pakiet 13 poz. 75 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Tak, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie 168 
Pakiet 14 poz. 27-32 
Prosimy o wydzielenie poz. 27-32 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 
, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz 
racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 



 

 
 
 

ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 
tel. 32/245 50 41 do 5 
tel./fax: 32/245 34 40 

 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290 

 
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 

 

 

Pytanie 169 
Pakiet 14 poz. 27-29 
Czy zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych w rozmiarze L, natomiast dla dzieci w 
rozmiarze M, pozostałe wymagania bez zmian? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 170 
Pakiet 14 poz. 32 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 171 
Pakiet 15 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 172 
Pakiet 15 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z 
polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie 
"okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 173 
Pakiet 32 poz. 4 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 w pozycji 4, dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm z 
zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 174 
Pakiet 32 poz. 3 i 4 
Czy w pakiecie nr 32  w poz. 3 i 4 nie nastąpiła omyłka pisarska. Czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania w tych pozycjach pętli z osłonką skoro kompatybilna osłonka jest wymagana w poz. 2? 

Odp.: Tak, powinno być bez osłonki. 

Pytanie 175 
Pakiet 32 poz. 12 
W związku z tym, że wymagane zawory w pakiecie nr 32 w poz. 12 sprzedawane są w opakowaniach 
po 1 sztuce, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 20 sztuk pakowanych pojedynczo? 
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 176 
Zwracamy się z prośbą o zgodę na dostawy towarów do 3 dni roboczych dla pakietów nr 31, 32 i 33. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 177 
Zwracamy się  z prośbą o zmniejszenie kar umownych za nieterminową realizację zamówienia do 2% 
niezrealizowanej części zamówienia. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 178 
Pakiet 37 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do zaoferowania  optyki laparoskopowej f-my WOLF o 
długości 300mm, zgodną z posiadanym sprzętem laparoskopowym f-my WOLF, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 179 
Projekt umowy- §5 ust. 1a,b,c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych z „w wysokości 5% 
szacunkowej wartości brutto umowy” na „w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy”? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 180 
Pakiet 46 poz. 1, 2, 4, 5, 7-21 
Czy wymienione produkty będą służyły Zamawiającemu do zabiegów, podczas których będzie 
następował kontakt narzędzia z ciałem pacjenta, przez otwory zarówno te naturalne jak i powstałe przez 
przerwanie ciągłości skóry? Zatem zgodnie z powyższym wnosimy aby konieczny był wymóg przez 
Zamawiającego, by wyspecyfikowane narzędzia posiadały klasyfikację jako wyrób medyczny klasy IIa 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 t.j. z późn. 
zm). 

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje wyrobu medycznego klasy IIa. 

Pytanie 181 
Pakiet 46 poz. 1, 2, 4, 5, 7-21 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem kolorystycznego oznakowania 
jednorazowości narzędzi, ze względu na bezpieczeństwo stosowania i ochronę pacjenta, czy 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu o nietoksyczności zastosowanej farby (podobnie 
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jak to jest zaznaczone w pakiecie 47, 48, 49)? 

Odp.: Tak, jeżeli występuje znakowanie farbą. 

Pytanie 182 
Pakiet 48 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zestawie tupferów włókninowych wielkości 
śliwki zamiast tupferów z gazy? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 183 
Pakiet 48 
W związku z przeznaczeniem zestawu do usuwania szwów, wyłącznie do użytku zewnętrznego, 
ambulatoryjnego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w/w zestawu 
sklasyfikowanego w klasie I sterylnej. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 184 
Pakiet 49 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego, w 
którym para rękawiczek nitrylowych nie będzie opakowana dodatkowo w papier? Pozostałe parametry 
bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 185 
Pakiet 8 poz. 36 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych stabilizatorów klejących o 
wymiarach:  
7cm długości x 4cm szerokości;  
9cm długości x 3,5cm szerokości; 
16,5cm długości, o nieregularnym kształcie, do mocowania cewników / linii o zakresie średnic od 6mm 
do 13 mm 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 186 
Pakiet 29 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 187 
Pakiet 29 poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z rączka pistoletową? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 188 
Pakiet 29 poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 189 
Pakiet 29 poz. 14 
Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji nr 14. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 190 
Pakiet 29 poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum-Nelson? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 191 
Pakiet 29 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Mayo-Stille o długości 195mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 192 
Pakiet 29 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela o długości 130mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

 


