
Opole Lubelskie, dnia 05 stycznia 2018 roku
A.AT.381/15/2017

                                                                             Wszyscy Wykonawcy,
uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu

  
Dotyczy:    postępowania  pn.  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum
Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a.
Powiatowe  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.  o.  w  Opolu  Lubelskim  informuje,  że  w  postępowaniu  przetargowym  
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. ,  wpłynęły
pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
do pak 49
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie   Zawór odcinający dostępu naczyniowego:
z silikonową membraną, posiadającego barierę mikrobiologiczną pełniącą rolę filtru antybakteryjnego oraz podwójny 
system zabezpieczenia  w postaci podzielnej membrany i tępego trzpienia. System neutralnego odłączania   pozwalający  
na wyeliminowanie ewentualnego napływu wstecznego (refluxu) krwi do światła cewnika, przestrzeni martwej 0.04 ml , 
przepływie  9,9 l/godz. Ilość aktywacji: 600 – nie dłużej niż 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z: krwią, lipidami, 
chemioterapeutykami. Wymagany przez zamawiającego przepływ jest możliwy do uzyskania na cewnikach do dializ.
Odp. TAK
Pytanie nr 2 
Pakiet nr 30 Poz 1, poz 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną, dla 
dzieci i dorosłych, podłoże – pianka polietylenowa, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie 
rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia 
całkowita 170cm2, powierzchnia pokryta hydrożelem, wymiary 176 x 122mm, opakowanie 50 szt?
Odp. NIE
Pytanie nr 3
Pakiet nr 30 Poz 3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel o długości 5m?
Odp. TAK
Pytanie nr 4
Zadanie 24 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w którym poniższe elementy są pakowane oddzielnie i razem w jeden 
worek strunowy : 
- dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację o wym. ok.33x40cm - 1 szt (sterylna, pakowana osobno)
- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, o gramaturze
min 35 g/m2, XL 140 cm - 1 szt (sterylny, pakowany osobno)
- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, o gramaturze min. 35 
g/m2 ze wstawkami, XL 140 cm - 2 szt (sterylny, pakowany osobno).
Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 5
Zadanie 25 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego w którym poniższe elementy są pakowane oddzielnie i 
razem w jeden worek strunowy:
- kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację - 1 szt (sterylna, pakowana osobno)
- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS,
o gramaturze min. 35 g/m2 z wstawkami - 4 szt (sterylny, pakowany osobno)
Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 6
Zadanie 29 poz.2
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS spełniających pozostałe zapisy 
SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 7
Zadanie 33 poz.2
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Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50x60cm ø 5cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. NIE
Pytanie nr 8
Zadanie 33 poz.2
Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm ø 7cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 9
Zadanie 33 poz.3
Prosimy o dopuszczenie dwuwarstwowej serwety w rozmiarze 45x50cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odp. NIE
Pytanie nr 10
Zadanie 46 
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego z serwetą U. Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 1 x serweta  typu „U” 196 x 254 cm  z przylepnym wycięciem  15x102cm , ze  wzmocnieniem chłonnym
77x99cm ,  2 podwójne organizatory przewodów
- 1 x serweta górna  183 x 254 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 39x67cm,przylepna, 1 podwójny organizator
przewodów
- 4 x ręcznik chłonny 20x30cm.
Odp. TAK
Pytanie nr 11
Zadanie 46 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować zestaw w którym serwety okrywające pacjenta są 
wykonane z trilaminatu.
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 12
Zadanie 48
Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw do cholecystektomii laparoskopowej ze wzmocnieniem. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu) 
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 
-1xserweta 196x269x304 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x28cm, ze wzmocnieniem 53x56cm 
wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 zintegrowanych organizatorów przewodów typu rzep. Serweta w części 
okrywającej pacjenta wykonana na całej powierzchni z  chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, 
polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 .Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów ( > 
200 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur 
wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, 
posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 
ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie 
karton.
Odp. NIE
Pytanie nr 13
Zadanie 48
Prosimy  dopuszczenie sterylny zestaw do laparoskopii ze wzmocnieniem. Skład zestawu:
- 1 x serweta  na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm, 
- 1 x serweta do laparoskopii 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 30x33 cm, 
ze wzmocnieniem chłonnym 53x56 cm wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 organizatorów przewodów typu
rzep. Serweta wykonana z dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny 
polipropylenowej typu SMS  o gramaturze 43g/m2 z, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o 
łącznej gramaturze min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. 
Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 
pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne  do 
dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja 
tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy 
środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
Odp. NIE
Pytanie nr 14
Pakiet nr 4 Poz. 1-4
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Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga, aby strzykawki w pozycji 1-4 posiadały skale na cylindrze, która 
odpowiada nominalnej pojemności strzykawki?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 15
Pakiet nr 4 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek pakowanych po 80 szt, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym, pozostałe warunki zgodnie z SiWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 16
Pakiet nr 4 Poz. 6
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek  pakowanych po 120 szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym, pozostałe warunki zgodnie z SiWZ.
Odp. TAK
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej 1 ml z fabrycznie zmontowaną igłą 0,45x10mm, 
pozostałe warunki zgodnie z SiWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 17
Pakiet nr 4 Poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek pakowanych po 120 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym, pozostałe warunki zgodnie z SiWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 18
Pakiet nr 4 Poz. 8
1/Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 50/60ml.
Odp. TAK
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek pakowanych po 60 szt., z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 19
Pakiet nr 4 Poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania strzykawek pakowanych po 25 szt w opakowaniu, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Odp. TAK
Pytanie nr 20
Pakiet nr 5 Poz.4
1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule maja być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?
Odp.  Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.
2.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają się cechować przepływem 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu 
pacjenta?
Odp.  Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie nr 21
Pakiet nr 5 Poz.5
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej z dodatkowym portem bocznym wyposażonym w standardowo 
zamykający się koreczek, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu, bez otworu w igle producenta firmy Becton 
Dickinson.
Odp. TAK
Pytanie nr 22
Pakiet nr 5 Poz.6
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli bez dodatkowego portu do wstrzyknięć. Podkreślamy,że wymóg posiadania
portu bocznego w kaniuli noworodkowej jest niekorzystny dla pacjenta gdyż wszelkie niecelowe manipulacje w obrębie 
kaniuli pediatrycznej powoduje utratę wkłucia lub mogą prowadzić do zapalenia miejsca wkłucia.
Odp. TAK
Pytanie nr 23
Pakiet nr 14 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie parametrów filtra, czy filtr elektrostatyczny powinien posiadać następujące 
parametry: skuteczność przeciwbakteryjna  99,9999 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg 
H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa do 77 ml, opory przepływu do 1,0 cm H2O 
przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml lub Vt 120-750 ml, waga od 17 do 24 g, filtr  ze złączem 
prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
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Odp. TAK
Pytanie nr 24
Pakiet 15 Poz. 1
Czy Zamawiający wymaga by wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych posiadał jednomembranow wkład 
wykonanym z pianki, wyposażony był w port tlenowy ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do 
odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 
500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości 
oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 25
Pakiet 32 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do nebulizacji manualnej w składzie: nebulizator 
niskoobjętościowy ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie,
charakteryzujący się przeciętną średnicą cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 lub 2,4 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5
µm) - 72% - 79% - parametry potwierdzone w badaniach producenta; ustnik z łącznikiem T, dren tlenowy zakończony z 
jednej strony łącznikiem dedykowanym do nebulizatora, kodowanym kolorystycznie, biologicznie czysty.
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 26
Pakiet nr 43 Poz. 1
1/Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych z poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz 
haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, w 
rozmiarach 1-7 dopasowanych do wieku i wagi. Dla rozmiaru 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla rozmiaru 3-7 złącze 22 
mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, mikrobiologicznie czysta,
Odp. NIE
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski anestetyczne maja być kompatybilne ze środowiskiem MRI i dla 
zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów pozbawione DEHP?
Odp. NIE
Pytanie nr 27
Pakiet nr 43 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla 
dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, 
kolanko z portem CO2, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L. Rura worka, worek i 
konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. NIE
Pytanie nr 28
Pakiet nr 43 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, 
średnica rur 22mm, długości 3 m, rury wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 3 m 
wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L, rura z workiem połączone.  Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez 
ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. NIE
Pytanie nr 29
Pakiet nr 43 Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną 
zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia,
z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C 
przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy  0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga 
układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty,
bez DEHP, opakowanie foliowe.
Odp. NIE
Pytanie nr 30
Pakiet nr 43 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, dwururowy, karbowany, do aparatu do znieczulania, 
pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 
1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, 
czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odp. NIE
Pytanie nr 31
Pakiet nr 43 Poz. 5
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, z kopułą maski o budowie 
chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, 
stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w 
ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu 
wchodzący do stabilizatora uszczelnienia. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu z instrukcją 
użycia.
Odp. TAK
Pytanie nr 32
Pakiet nr 43 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z 
systemem kodowania rozmiarów kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym 
na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej.
Odp. NIE wymaga
Pytanie nr 33
Pakiet 49 Poz.1
Czy Zamawiający oczekuje bezigłowego zaworu dostępu naczyniowego z jednolitą materiałowo powierzchnią do 
dezynfekcji w postaci silikonowej membrany zewnętrznie osadzonej na konektorze, rekomendowanego przez organizację
CDC jako zawór obniżający ryzyko wystąpienia infekcji w porównaniu z zaworami mechanicznymi o niejednolitej 
wspólnej płaszczyźnie membrany i plastikowej obudowy, tak jak obecnie stosowane?
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 34
Pakiet 49 Poz.1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamknięty system dostępu naczyniowego z silikonową membraną, tak jak 
obecnie stosowany, ma być wyposażony w  protektor męski umożliwiający podłączenie do wkłucia bez ryzyka jego 
skażenia?
Odp. TAK
Pytanie nr 35
Pakiet 49 Poz.1
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc „minimalny przepływ 525 ml/min”, ma na myśli przepływ zgodny i 
określony zgodnie z wymaganiami normy ISO 10555-5.
Odp. TAK
Pytanie nr 36
Dot. Zadanie 35 poz. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 300cm lub 400cm i średnicy 5,0mm lub 
6,0mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ.
Odp. NIE
Pytanie nr 37
Dot. Zadanie 35 poz. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki Yankauer w rozmiarze 18CH lub 22CH  spełniającej 
wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ.
Odp. NIE
Pytanie nr 38
Dot. § 8 pkt. 2a wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy  w przypadku  
odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za 
zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich 
wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39
Dot. podpisania umowy
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie 
umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana pocztą kurierską.
Odp. TAK
Pytanie nr 40
dotyczy zad. 24 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów w których serweta dolna posiada wymiar 170x175 
cm wykończone taśmą.
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Dodatkowo:
- dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarze 30x40 cm – pakowana oddzielnie
- fartuchy z włókniny SMMMS tj włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli 
warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami.  Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza 
barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Fartuchy spełniające pozostałe wymogi  - pakowane oddzielnie. 
Całość zapakowana w jeden worek. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Odp. NIE
Pytanie nr 41
Pakiet nr 3, poz. 6: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert?
Odp. NIE
Pytanie nr 42
Pakiet nr 5, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści neoflon z portem, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych 
cenowo ofert? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.
Odp. NIE
Pytanie nr 43
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 8, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach nieznacznie 
odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x27cm pakowanymi po 20 szt. dla poz. 1 oraz 50x60cm pakowanymi po 10 
szt. dla poz. 2 , spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?
Odp. NIE
Pytanie nr 44
Dotyczy Pakietu nr.18
Niniejszym działając 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.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności 
przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zwracamy się z pytaniem jaka to jest ilość – 60 magazynków (360 sztuk) czy 60 op (7200 sztuk)?  Od tego zależna jest 
cena.
Odp. 360 sztuk
Pytanie nr 45
Czy zamawiający w pakiecie nr 39 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - dwukanałowy 8Fx20 cm dwukanałowy /
14,14 Ga/, zawierający prowadnicę około 60 cm zakończona J, igła 18 Ga o dł. około 6,35  cm, strzykawka 5 ml. 
Dodatkowe skrzydełka do umocowania cewnika.
Odp. TAK
Pytanie nr 46
Czy zamawiający w pakiecie 49 będzie wymagał prostego toru przepływu?
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 47
Czy zamawiający w pakiecie 49 będzie wymagał badań klinicznych celem:
1) potwierdzenia szczelności systemów bezigłowych przed przenikaniem bakterii do drogi przepływu, podczas 
podłączenia z męskim bądź żeńskim luer-lock, 
2) wykazania, że krew jest skutecznie usuwana z systemu po podaniu lub pobraniu krwi, co jest bardzo istotne ze 
względu na zmniejszenie ryzyka kolonizacji bakterii, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi.
Odp. NIE
Pytanie nr 48
Dotyczy pakietu nr 49
Czy Zamawiający dopuści zawór odcinający dostępu naczyniowego charakteryzujący się przepływem 350 ml/min?
Odp. NIE
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający w pakiecie 43 pkt. 1 dopuści maski twarzowe  anestetyczne jednorazowe przeźroczyste z 
nienadmuchiwanym mankietem uszczelniającym, wyprofilowanym anatomicznie, rozmiary kodowane kolorem, 
bezftalanowe, bezlateksowe, bez PCV, przezierna kopuła maski, z numeracją wytłoczoną na masce oraz maski z miękką 
poduszką bez możliwości regulacji ciśnienia mankietu(bez zaworu), rozmiary kodowane kolorem, przezierny korpus, 
możliwość użycia w warunkach MRI – różne rozmiary ?
Odp. NIE 
Pytanie nr 50
Czy Zamawiający w pakiecie 43 pkt. 2 dopuści  obwód oddechowy jednorazowego użytku, karbowane rury 22 mm o 
długości około 160 cm, trójnik Y , kolanko z portem CO2, dodatkowa gałąź o długości około 90 cm czysty 
mikrobiologicznie, bez ftalanów, worek o poj.  2 do 3 litrów - dla dorosłych?
Odp. TAK
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Pytanie nr 51
Czy Zamawiający w pakiecie 43 pkt. 3 dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, karbowane rury 22 mm o 
długości około 300 cm, trójnik Y , kolanko z portem CO2, dodatkowa gałąź o długości około 150 cm czysty 
mikrobiologicznie, bez ftalanów, worek o poj.  2 do 3 litrów - dla dorosłych ?
Odp. TAK
Pytanie nr 52
Czy Zamawiający w pakiecie 43 pkt. 4 dopuści dziecięcy obwód oddechowy jednorazowego użytku, karbowane rury 15 
mm o długości max. 160 cm, trójnik Y, kolanko z portem CO2, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, worek o poj. 1 litr - 
dla dzieci?
Odp. NIE
Pytanie nr 53
Pakiet 55 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 dopuści kleszcze biopsyjne o długości roboczej 1800 mm bez rękojeści z potrójnymi
pierścieniami?
Odp. TAK
Pytanie nr 54
Pakiet 55 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 dopuści kleszcze biopsyjne bez rękojeści z potrójnymi pierścieniami?
Odp. TAK
Pytanie nr 55
Pakiet 55 pozycja 1 oraz 2
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 oraz  dopuści kleszcze biopsyjne bez markerów?
Odp. TAK
Pytanie nr 56
Pakiet 55 pozycja 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści narzędzia , które na opakowaniu posiadają 3 naklejki do dokumentacji medycznej? . Jeżeli 
Zamawiający nie dopuszcza prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu sprzętu z 4 naklejkami.
Odp. TAK
Pytanie nr 57
Pakiet 55 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe o średnicy 23 oraz 25 G? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. TAK
Pytanie nr 58
Pakiet 55 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści owalne pętle do polipektomii o średnicach 25 oraz 36 mm zamiast 24 oraz 36 mm, 
opakowanie z 3 naklejkami informacyjnymi? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Niewielka różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu na 
właściwości użytkowe i jakościowe produktu. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza prosimy o merytoryczne uzasadnienie 
swojego stanowiska.
Odp. TAK
Pytanie nr 59
Pakiet 55 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę czyszczącą  j.u niesterylną zawór W/P średnica 1.7 mm, średnica główki 5/10mm? 
Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. TAK
Pytanie nr 60
Pakiet 55 pozycja 11
Prosimy o zrezygnowanie z wymogu aby szczoteczki zapakowane były w opakowanie z naklejkami do dokumentacji 
medycznej. Szczoteczki są wyrobem niesterylnym i nie ma konieczności umieszczania na nich naklejek do dokumentacji 
tak jak ma to w przypadku wyrobów sterylnych.
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianego wymogu.
Odp. TAK
Pytanie nr 61
Pakiet 55 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy 6/6 mm zamiast 5/5mm? Pozostałe 
parametry bez zmian.
Odp. TAK
Pytanie nr 62
Pakiet 55 pozycja 10
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Czy Zamawiający dopuści zaworki w kolorze czarnym? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie wymogu zaworków w kolorze 
niebieskim.
Odp. TAK
Pytanie nr 63
Pakiet 55 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu 20x27mm? Pozostałe parametry bez zmian. Jeżeli zamawiający nie 
wyraża zgody, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie wymogu.
Odp. TAK
Pytanie nr 64
Pakiet 55 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną.
Odp. TAK, dopuszcza klipsownicę hemostatyczną jednorazową.
Pytanie nr 65
Pakiet 46 Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm)
1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odp. TAK
Pytanie nr 66
Pakiet 48 Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia 
chirurgiczne 310 x 250 cm 
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
W którym serweta główna wykonana jest z włókniny polipropylenowej z warstwą folii polietylenowej o gramaturze min. 
55g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny SMS o gramaturze min. 55g/m2 (całkowita gramatura strefy 
wzmocnionej min. 110 g/m2). Zestaw posiada na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji 
medycznej, zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta – pozostałe parametry 
bez zmian?
Odp. NIE
Pytanie nr 67
Pakiet 33 Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?
Odp. TAK
Pytanie nr 68
Pakiet 33 Pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej, przylepnej w rozmiarze 45 cm x 75 cm?
Odp. TAK
Pytanie nr 69
Pakiet 41 Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny  o gramaturze min. 
35 g/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 73 g/m2 w strefie niewzmocnionej, o odporności na penetrację płynów 
min. 33 cm H2O – pozostałe parametry bez zmian?
Odp. NIE
Pytanie nr 70
Pakiet 46 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 x serweta przylepna 170 x 300 cm
1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad 150 x 160 cm)
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
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1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm
3 x taśma przylepna 10 x 50 cm
4 x ręcznik celulozowy
Odp. NIE
Pytanie nr 71
Pakiet 48 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia 
chirurgiczne 300 x 250 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
W którym serweta główna wykonana jest z włókniny polipropylenowej z warstwą folii polietylenowej o gramaturze min. 
55 g./m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny SMS o gramaturze min. 55 g/m2 (całkowita gramatura strefy 
wzmocnionej min. 110 g/m2). Zestaw posiada na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji 
medycznej, zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta – pozostałe parametry 
bez zmian?
Odp. TAK
Pytanie nr 72
Pakiet 59 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny 
SMMS o gramaturze min. 45g/m2, gdzie bluza i spodnie są pakowane razem, bluza posiada dekolt w kształcie litery V 
wykończony lamówką wykonaną również z materiału SMMS, z dwoma kieszeniami na dole bluzy, spodnie bez kieszeni, 
zestaw nie spełniający wymagań fartucha chirurgicznych  i obłożeń pola operacyjnego?
Odp. TAK
Pytanie nr 73
Pakiet 59 Pozycja 1
Czy Zamawiający mógłby określić jaki rozmiar ubioru wymaga?
Odp. L /25%/, XL /50%/, XXL /25%/
Pytanie nr 74
Pakiet nr 4 poz. 1-4
Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych z rozszerzona skala 2/3ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml.
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 75
Pakiet nr 4 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 
asortymentowo- cenowym.
Odp. TAK
Pytanie nr 76
Pakiet nr 4 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igła w rozmiarze 0,33 x 13 mm.
Odp. TAK
Pytanie nr 77
Pakiet nr 4 poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu 
asortymentowo- cenowym.
Odp. TAK
Pytanie nr 78
Pakiet nr 4 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  w najmniejszym opakowaniu handlowym pakowanych po 25 szt. z 
możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odp. TAK
Pytanie nr 79
Pakiet nr 5 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły jednorazowe z oznaczeniem barwnym typu kartonik 100 szt.
Odp. TAK
Pytanie nr 80
Pakiet nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga neoflon 0,7 x 19 bez portu ze zdejmowanym uchwytem.
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Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 81
Pakiet nr 5 poz. 5
1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bez dodatkowego otworu w igle. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.
Odp. TAK
2/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu . Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odp. NIE
Pytanie nr 82
Pakiet nr 9 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga zaproponowania szt. czy opakowań.
Odp. OPAKOWAŃ a /100 szt
Pytanie nr 83
Pakiet nr 34 poz. 1, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu . Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odp. NIE
Pytanie nr 84
Pakiet nr 34
Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na poszczególne pozycje w pakiecie.
Odp. NIE
Pytanie nr 85
Zadanie nr 15
Czy Zamawiający wymaga, aby filtr - wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” był sterylny?
Odp. TAK
Pytanie nr 86
Zadanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji - nebulizator z łącznikiem karbowanym typu T, ustnikiem i drenem o 
długości 2 do 2,5 mb czysty mikrobiologicznie?
Odp. TAK
Pytanie nr 87
Zadanie nr 43, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maski anestetyczne jednorazowego użytku AMBU z zaworem do napełniania 
mankietu, czysta biologicznie, rozmiar oznaczony kolorem, małe rozmiary (0-3) zgodnie ogólnoświatowymi zaleceniami 
pozbawione ftalanów, ukształtowane zgodnie z budową anatomiczną twarzy - różne rozmiary?
Odp. TAK
Pytanie nr 88
Zadanie nr 43, pozycja 2
1/ Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, karbowane rury 22 mm o długości około 160 
cm, dodatkowa gałąź o długości około 80, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. NIE
2/ Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, karbowane/rozciągliwe rury 22 mm o długości 
około 180 cm, dodatkowa gałąź o długości około 90, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. TAK
Pytanie nr 89
Zadanie nr 43, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy współosiowy  o długości 2,4 m, dodatkowa gałąź o długości około 180 cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. NIE
Pytanie nr 90
Zadanie nr 43, pozycja 5
1/Czy Zamawiający wymaga, aby maska krtaniowa jednorazowego użytku AMBU, była wykonana z PCV pozbawionego 
ftalanów?
Odp. NIE wymaga
2/Czy zapis maska ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną gardła oznacza, że rurka maski ma być ukształtowana 
zgodnie z budową anatomiczną gardła (wygięta pod katem 70 °) i usztywniona, co ułatwia zakładanie, eliminuje nacisk 
rurki na górne zęby i zmniejsza ryzyko wysunięcia się maski?
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
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Pytanie nr 91
Zadanie 44, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem do respiratora  - układ oddechowy 22 mm z 
rurka T, długość dreny około 2 mb?
Odp. TAK
Pytanie nr 92
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po 
podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w 
okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w 
odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odp. Dostawy będą realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami oddziałów, zapotrzebowania z oddziałów są 
podyktowane ilością pacjentów, zabiegów etc, więc Zamawiający nie będzie planować takich harmonogramów.
Pytanie nr 93
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości 
wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 
czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego 
określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet,
jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 
809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających 
zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w 
podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odp. Zamawiający szacując zapotrzebowanie asortymentu ujętego w przedmiotowy postępowaniu wziął pod uwagę 
zużycie rzeczywiste z okresu rozliczeniowego poprzedzającego szacowanie asortymentu i ilości, tak więc jedynym 
czynnikiem ryzyka niewykorzystania podanych ilości są zmiany organizacyjne szpitala.
Pytanie nr 94
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy 
przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z
powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odp. Zamawiający wykreśla dotychczasową treść § 7. ust 4. i w to miejsce wprowadza się zapis.
„4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w każdym czasie, ze skutkiem na koniec 
miesiąca w przypadku nienależytego wykonywania przez wykonawcę umowy, po uprzednim wezwaniu do należytego 
wykonywania umowy. 
Dodatkowo Zamawiający wprowadza w § 7. ust. 5. o poniższej treści:
„5. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel 
Wykonawcy i Zamawiającego.”
Pytanie nr 95
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” 
jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem 
jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na 
egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że 
podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie
badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.
Odp. Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru 
katalogowego” oferowanego asortymentu. Poprawiony formularz dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 96
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty 
niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił 
ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji 
wspomnianego zapisu umowy?
Odp. Zgodnie z treścią  § 8. ust 1. obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, a za podstawę dla obliczania kar 
umownych ustanowiono wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy. Kary
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, wynoszą 10%  podstawy kary umownej określonej w ust 1. § 8
Pytanie nr 97
Dot. Pakietu nr 52 poz. 2. 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?
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Odp. TAK
Pytanie nr 98
Dot. Pakietu nr 52 poz. 2. 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?
Odp. TAK
Pytanie nr 99
Dot. Pakietu nr 52 poz. 3. 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?
Odp. TAK
Pytanie nr 100
Dot. Pakietu nr 52 poz. 4. 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1200ml?
Odp. TAK
Pytanie nr 101
Dot. Pakietu nr 52
Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań 
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania oraz konieczna 
do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety, – jeżeli jest to 
możliwe. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporządzenia dokładnie określa, jakie w szczególności informacje powinien 
wyrób medyczny posiadać. Umieszczenie takich informacji jest obowiązkiem wytwórcy. Zwracamy się z wnioskiem o 
potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby pojemniki były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta 
naklejana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym 
w powyższym rozporządzeniu w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia
o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?
Odp.  Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 102
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 20 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 
polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, 
szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm,  , grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, 
wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność 
włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wplecionej niebieskiej 
nici?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 103
Pakiet nr 17
Czy Zamawiający dopuści taśmę bez wplecionej niebieskiej nici, o grubości nici 160 µm, gramaturze 65 g/m2, o średniej 
powierzchni porów 0,38mm2, o grubości taśmy ok. 0,54 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp. TAK
Pytanie nr 104
Pakiet nr 22
1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-15, 27, co pozwoli Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej oferty 
co jest korzystne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawców? Jako polski Producent opakowań do sterylizacji 
oferujemy ceny za opakowania, które są zdecydowanie najatrakcyjniejszymi na rynku.
Odp. NIE
2/ Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 200x350 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp. TAK
3/ Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 130x250 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp. TAK
4/ Czy w poz. 27 Zamawiający dopuści papier krepowany o wytrzymałości na rozciąganie na sucho: liniowe 1,85 kN/m, 
poprzeczne 1,35 kN/m; wytrzymałości na rozciąganie na sucho: liniowe 0,72 kN/m, poprzeczne 0,42 kN/m oraz 
zawartości chlorków 0,005%, siarczków 0,034%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp. NIE
Pytanie nr 105
Pakiet nr 24
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Fartuch rozm. L o gramat 35g/m2 x1
Fartuch rozm. XL o gramat 35g/m2 x2
Kompresy włók. 40 gram, 4-warst. 10x20CM  x2
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POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI x1
WYKRÓJ INSTRUM 190X150CM x1
Serweta dwuwarstwowa  o gramat. 56g/m2 180X170CM z przylepcem x1
Serweta dwuwarstwowa  o gramat. 56g/m2 90X75CM z przylepcem x2
Serweta dwuwarstwowa  o gramat. 56g/m2 240X180CM z przylepcem x1
TAŚMA MED Z WŁÓKNINĄ 9X50CM x1
KIESZEŃ2-KOMOROWA 42X35CM  x1
Serwety o nieprzemakalności 250 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa.
Zestaw zawiera pozycje o parametrach znacznie wyższych od wymaganych.
Odp. NIE
Pytanie nr 106
Pakiet nr 33
1/ Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45x75 cm z otworem o śr. 8 cm?
Odp. TAK
2/ Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45x75 cm?
Odp. TAK
Pytanie nr 107
dot. treści umowy:
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i 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 nr 108
dot. treści umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego 
uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odp. odpowiedź jak dla pytania 94
Pytanie nr 109
dot. treści umowy:
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca 
będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odp. TAK
Pytanie nr 110
dot. treści umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana 
nie od wartości brutto realizowanych przez Sprzedawcę wszystkich zadań, lecz od wartości brutto niezrealizowanej części
umowy?
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 96
Pytanie nr 111
dot. treści umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP 
walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników  
cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odp. NIE
Pytanie nr 112
dot. treści umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §8 słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Odp. NIE
Pytanie nr 113
Pakiet 13 poz.3
Zwracamy się z prośbą o wskazanie czy  Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.
Odp. Z nadrukiem
Pytanie nr 114
Pakiet 13 poz.6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego.
Odp. NIE
Pytanie nr 115
SIWZ i Projekt umowy- §2 ust. 2 
Ze względu na przewidziane w SIWZ kryterium terminu dostawy i możliwości zaproponowania bardzo krótkiego czas na 
realizację zamówienia (1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par.2 pkt.2 projektu umowy precyzującego 
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godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane
u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.
Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art.  7 ust. 1 Pzp i  jest w istocie prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców 
przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” 
faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż  dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie 
niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  
Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować 
towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, 
dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona 
świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1  kc.
Odp. W § 2 ust. 2 Zamawiający po słowach „zamówienia” dodaje zapis „Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy 
w godz. 7.25 - 15.00”
Pytanie nr 116
Projekt umowy- §2 pkt. 5
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie 
zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez
wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w 
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest 
zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień 
publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji 
elektronicznej na stronie UZP).
Odp. Zamawiający określił zapotrzebowanie na podstawie rozchodu z magazynu za poprzedni okres rozliczeniowy i nie 
przewiduje istotnych różnic w ilości zamawianego towaru.
Pytanie nr 117
SIWZ XIII pkt.1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie kryterium terminu płatności i podanie widełek wraz z 
punktacją za dany termin płatności.
Odp. Zgodnie z Rozdz. III pkt 5 e SIWZ
Pytanie nr 118
Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści worek do 14-dniowej zbiórki moczu o pojemności 2500ml, skalowany, co 100ml?
Odp. TAK
Pytanie nr 119
Pakiet 1, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania ran Redon zwinięty?
Odp. NIE
Pytanie nr 120
Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’200 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 121
Pakiet 1, pozycja 27
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 51x49mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 122
Pakiet 1, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra pakowane podwójnie w zewnętrzne opakowanie folia-papier oraz wewnętrzne 
opakowanie foliowe?
Odp. TAK
Pytanie nr 123
Pakiet 1, pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty schodkowy 8-12-6?
Odp. NIE
Pytanie nr 124
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wymazówkę z podłożem AMIES w opakowaniu folia-papier?
Odp. TAK
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Pytanie nr 125
Pakiet 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 126
Pakiet 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,4 x 13?
Odp. TAK
Pytanie nr 127
Pakiet 4, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 128
Pakiet 4, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’85sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 129
Pakiet 4, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 130
Pakiet 5, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kaniule bez dodatkowego otworu w igle, z standardowym koreczkiem portu bocznego, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. TAK
Pytanie nr 131
Pakiet 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń w rozmiarze 22G bez prowadnicy?
Odp. NIE
Pytanie nr 132
Pakiet 7, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z celulozy o gramaturze 2 x 17g/m2?
Odp. TAK
Pytanie nr 133
Pakiet 7, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce z celulozy podfoliowanej o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej 
ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 134
Pakiet 8, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 135
Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 136
Pakiet 21
Czy Zamawiający dopuści okulary o następujących parametrach :
Wygodne okulary ochronne pasujące na okulary korekcyjne dla personelu bloków operacyjnych.                                 
Okulary posiadają powłoki, zapobiegające odblaskom, przeciw parowaniu szybek oraz energii statycznej.
Oprawki wielokrotnego użytku z zaokrągloną krawędzią dopasowane są do czoła tak aby zapobiec zachlapaniu 
oczu od górnej części okularów, zaokrąglone oprawki zapobiegają zsuwaniu się lub spadaniu z głowy.
Szybki przylegają do oprawek, łatwo zapinane na oprawkę i ściągane, samozamykające się otwory, bez perforacji, 
uniemożliwiające przedostanie się płynów przez otwory mocujące. Górna krawędź soczewki posiada matowy, kolorowy 
pasek (różne kolory) ułatwiający chwytanie soczewek w trakcie ich zakładania, bez pozostawiania odcisków palców
Bez zawartości lateksu i ftalanów, szybki i oprawki pakowane osobno?
Odp. TAK
Pytanie nr 137
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Pakiet 24
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie 
chłonnej - 70 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 
oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie 
chłonnej - 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o 
gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 
g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z 
zaznaczonym kierunkiem rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana
z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i 
gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
+ osobno pakowane
1 x dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulacja 30x40cm
1 x pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 
XL 138cm
2 x pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 
ze wstawkami XL 138cm
zaoferowanie podstawowego zestawu z dodatkowymi elementami osobno pakowanymi umożliwi Zamawiającemu w 
sposób ekonomiczny zestawiać skład obłożenia w zależności od przeprowadzanej procedury?
Odp. NIE
Pytanie nr 138
Pakiet 25
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z hydrofobowej 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS 
o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 
80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 
g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 
wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana
z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2
+ osobno pakowane
1 x dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulacja 30x40cm
4 x pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 
ze wstawkami 
zaoferowanie podstawowego zestawu z dodatkowymi elementami osobno pakowanymi umożliwi Zamawiającemu w 
sposób ekonomiczny zestawiać skład obłożenia w zależności od przeprowadzanej procedury?
Odp. NIE
Pytanie nr 139
Pakiet 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil Poit w rozmiarze 24G bez prowadnicy?
Odp. NIE
Pytanie nr 140
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Pakiet 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil Poit o długości 120 mm dostępną tylko w rozmiarze 25G?
Odp. TAK
Pytanie nr 141
Zadanie 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm  wykonana z hydrofobowej 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie 
wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana
z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2?
Odp. TAK
Pytanie nr 142
Zadanie 29, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu, SMS o gramaturze 35g/m2, zapinany na rzep 
z lewej strony o długości 13cm i z prawej 7cm?
Odp. NIE
Pytanie nr 143
Zadanie 29, pozycja 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuch wykonany był z włókniny repelentnej dla alkoholi.
Odp. NIE
Pytanie nr 144
Pakiet 34, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści aparat do płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV w całości pozbawiony ftalanów?
Odp. TAK
Pytanie nr 145
Pakiet 34, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi z komorą wykonaną z PCV w całości pozbawiony ftalanów?
Odp. TAK
Pytanie nr 146
Pakiet 35, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier?
Odp. TAK
Pytanie nr 147
Pakiet 38, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. TAK
Pytanie nr 148
Pakiet 38, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści spodenki z otworem?
Odp. NIE
Pytanie nr 149
Pakiet 38, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści myjki celulozowe podfoliowane pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. TAK
Pytanie nr 150
Pakiet 40
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona 
we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 
g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie 
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wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana
z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna 
gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?
Odp. NIE
Pytanie nr 151
Zadanie 41
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu, SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający wzmocnienia na 
ramionach i na przodzie o gramaturze 38g/m2, odporności na penetrację płynów 50,5 cm H2O w strefie niekrytycznej i 
66 cm H2O w strefie krytycznej?
Odp. NIE
Pytanie nr 152
Zadanie 41
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuch wykonany był z włókniny repelentnej dla alkoholi.
Odp. NIE
Pytanie nr 153
Zadanie 44, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw T z nebulizatorem i drenem o długości 210cm?
Odp. TAK
Pytanie nr 154
Pakiet 59
Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem V wykończonym lamówką z tego samego materiału?
Odp. TAK
Pytanie nr 155
Pakiet 59
Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni?
Odp. TAK
Pytanie nr 156
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje 
jak nr serii i data ważności?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 157
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada 
obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie 
produktach ?
Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Pytanie nr 158
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami 
transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub 
chłodzenia przewożonego asortymentu?
Odp. Odpowiedzialność za sposób dostawy ponosi Wykonawca, Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy 
dystrybułowany był zgodnie wymaganiami producenta.
Pytanie nr 159
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną 
zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez 
Zamawiającego.
Odp. NIE
Pytanie nr 160
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami 
transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub 
chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 158.
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Pytanie nr 161
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli 
autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do 
wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach 
produktowych?
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 158.
Pytanie nr 162
dotyczy SIWZ
Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w 
odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy 
towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w 
zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów
wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, 
przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 158.
Pytanie nr 163
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odp. Zgodnie z treścią  rozdziału III pkt 1 SIWZ.
Pytanie nr 164
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału 
pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar 
był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 158.
Pytanie nr 165
dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie 
da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z 
oponami lub innymi produktami niemedycznymi.
Odp. Odpowiedź jak dla pytania 158.
Pytanie nr 166
Pakiet nr 1 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji worka zbiórki moczu z drenem, workiem 
zbiorczym min. 2000 ml z zastawką antyzwrotną oraz zaworem spustowym typu T obsługiwany jedną ręką, z możliwością
podwieszenia, czytelna skala worka, łatwa do odczytu, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności 
pomiaru co do 100 ml i co 100 ml do min. 2000 ml, dwa filtry hydrofobowe /w worku i komorze/, zapobiegające 
zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz 
dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, Igłowy lub bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie 
folia/papier lub folia/folia.
Odp. TAK
Pytanie nr 167
Pakiet nr 1 poz. 2
Prosimy Zamawiającego wymaga by zaoferowany w tej pozycji worek na mocz posiadał zawór spustowy typu T, 
obsługiwany jedną ręką?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 168
Pakiet nr 1 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu co umożliwi złożenie 
większej Ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje w Pakiecie nr 1.
Odp. NIE
Pytanie nr 169
Pakiet nr 1 poz. 10, 11, 13, 15
Prosimy Zamawiającego czy wymaga by zaoferowane w tych pozycjach wyroby posiadały powierzchnię zmrożoną co 
zmniejsza ich przyleganie do tkanek pacjenta?
Odp. Nie wymaga.
Pytanie nr 170
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Pakiet nr 1 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji łączników do kontroli odsysania do drenów prostych, 
schodkowych, jałowych średnica 6mm / 10mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 171
Pakiet nr 3 poz. 1, 2, 4, 5
Czy Zamawiającego wymaga by zaoferowane w tych pozycjach wyroby posiadały powierzchnię silikonowaną?
Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie nr 172
Pakiet nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki insulinówki z igłą 0,33x12,7mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 173
Pakiet nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki insulinówki z igłą 0,33x13mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 174
Pakiet nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki insulinówki z igłą 0,33x12 mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 175
Pakiet nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki Insulinówki U40 z igłą 0,3x8mm?
Odp. NIE
Pytanie nr 176
Pakiet nr 4 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki tuberkulinówki z igłą 0,45x12mm?
Odp. TAK
Pytanie nr 177
Pakiet nr 4 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki pakowane w opakowania a'50 szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem Ilości opakowań?
Odp. TAK
Pytanie nr 178
Pakiet nr 4 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki pakowane w opakowania a'85szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odp. TAK
Pytanie nr 179
Pakiet nr 5 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule Venflon, różne rozmiary, bez dodatkowego otworu w 
Igle, wykonane z teflonu, z paskami kontrastującymi, standardowy korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy lub 
zastawką antyzwrotną, sterylne?
Odp. TAK
Pytanie nr 180
Pakiet nr 9 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do aspiracji z butelek typu Mini Spike wyposażonych w 
zastawkę zapobiegającą wypływowi płynu po odłączeniu strzykawki wbudowanej w obudowę przyrządu?
Odp. TAK
Pytanie nr 181
Pakiet nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki pakowane w opakowania a'75szt. z jednoczesnym 
przeliczeniem wymaganej ilości opakowania i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odp. TAK
Pytanie nr 182
Pakiet nr 45
Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 45 zestawu składającego się z następujących elementów:

A. Wkład o poj. 200 ml, ostrze typu spike, złącze szybkiego napełniania, złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z 
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trójnikiem „Y” o wytrzymałości 375 PSI i zaworkiem antyzwrotnym
B. Wkład o poj. 200 ml, ostrze typu spike, złącze szybkiego napełniania
Odp. Dopuszczamy pod warunkiem wyceny poszczególnych elementów.

Na podstawie art. 38 ust 4 Zamawiający dokonuj zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia 
ofert: 

termin składania i otwarcia ofert:  10.01.2018 godz. 14.00 i 14.15 odpowiednio.

Podpisy komisji przetargowej:

1. Małgorzata Krupa ……………………………………………

2. Henryka Wójcik      ……………………………………………

3. Mirosław Ciszewski ……………………………………………

Prezes Zarządu – Kamila Ćwik

…………………………………………………………..

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński

…………………………………………………………..
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