
Znak sprawy: A.AT.381.1.2020
Opole Lubelskie, 11.02.2020

Dotyczy:Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zamawiający: Powiatowe Centrum
Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. –
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  1843  -dalej  ustawa)  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa
sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku  dla  Powiatowego  Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.  o.  z
siedzibą  w  Opolu  Lubelskim  przy  ul.  Przemysłowej  4a  udziela  następujących  wyjaśnień  oraz
zmienia treść SIWZ:

 Pytanie nr 1 – dotyczy obłożeń pola operacyjnego 
W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745 , a co za tym idzie
wymagań  dla  dystrybutorów  odnośnie  dostaw  w  odpowiednich  opakowaniach  (dyspenser
kartonowy  +  opakowanie  kartonowe  transportowe)  zapewniających  sterylność  dostarczanych
produktów  w  warunkach  transportu,  aż  do  otwarcia  opakowania  w  miejscu  zastosowania,
zwracamy  się  z wnioskiem  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowany  w
niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów
nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów
dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.
ODP: dostawy mają się odbywać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa momencie wejścia 
w życie rozporządzenia zgodnie z wymogami  (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe 
transportowe)

Pytanie nr 2 – dotyczy zadanie nr 17 poz. 1
Mając na uwadze zapis dotyczący zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, 
zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:
Sterylny zestaw serwet uniwersalnych
Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i 
mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 60 g/m2, szerokość taśmy lepnej 5cm, 
nieprzemakalności 165 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 168 kPa.
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190 cm, wzmocniona 75x190cm (owinięcie 
zestawu),
  - 1 x Serweta przylepna - ekran anestezjologiczny o wym. 150x240 cm,                                                 
- 2 x Serweta przylepna o wym. 75x90 cm na całej długości dłuższego boku,                                           
- 1 x Serweta przylepna o wym. 180x180cm,                                                                                             
- 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 79x145 cm, wykonana z folii PE piaskowanej 60 µm niebieskiej, 
z dużym wywinięciem, wzmocnienie chłonne 65x85 cm 
- 1 x Taśma lepna 9x50cm,                                                                                                                                  
- 2 x ręczniki chłonne 30,5x34cm

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 2 – dotyczy zadanie nr 17 poz. 2
Mając na uwadze zapis dotyczący zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, 
zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:
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Zestaw uniwersalny wzmocniony duży do długich procedur.
Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m2 + łata 
chłonna 80g/m2. Obszar wzmocniony o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 155g/m2, 
nieprzemakalność serwet 167cmH2O. Warstwa foliowa stanowił spodnią warstwę 
trójwarstwowego laminatu.
Skład zestawu: 
- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym.150x190 cm , wzmocnienie 75x190 cm, owinięcie 
zestawu, 
-1 x Serweta przylepna 150x240 cm na krótszym boku, wzmocniona padem chłonnym 25x60 cm i 
organizatorami przewodów
- 1 x Serweta przylepna 200x240 cm na krótszym boku, wzmocniona padem chłonnym 25x60 cm i 
organizatorami przewodów
- 2 x Serweta przylepna 75x90 cm na całej długości dłuższego boku, padem chłonnym 25 x 60 cm i 
organizatorami przewodów
- 1 x Taśma lepna 9x50cm,
- 4 x Ręczniki chłonne 30,5x34cm
- 1 x kieszeń jednokomorowa 30x40 cm dostarczana osobno
- 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 79x145 cm, wykonana z folii PE piaskowanej 60 µm niebieskiej, 
z dużym wywinięciem, wzmocnienie chłonne 65x85 cm 

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 1,2,3,4
    1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, posiadającej trwałą skalę koloru czarnego,
odpowiadającą nominalnej pojemności strzykawki (bez rozszerzenia)?
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki nie zawierającej ftalanów ani lateksu, 
informacja umieszczona w karcie technicznej wyrobu medycznego.

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 4
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania 80 szt. przy odpowiednim przeliczeniu ilości
(zaokrąglenie na korzyść Zamawiającego)

OPD: Zamawiający wyraża zgodę 

Pakiet 4 poz. 5 
1. Czy Zamawiający dopuści opakowanie 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem na ilości?

OPD: Zamawiający wyraża zgodę 

Pakiet 4 poz.7 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych 50/60 pakowanych po 
60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

OPD: Zamawiający wyraża zgodę 
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Pakiet 4 poz. 8 
1. Czy Zamawiający dopuści równoważną strzykawkę z jednym łącznikiem luer, skalowaną co 2 ml, 
opakowanie zbiorcze 25 szt.?
ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 15
    1. Czy zamawiający dopuści równoważną kaniulę do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym, 
sterylna.  Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE 
posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i 
minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły. Igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. 
Kompatybilna z MRI.
22G 0,8 x25 mm przepływ 31 ml/min
20G 1,0x32 mm przepływ 54ml/min
18G 1,2x45 mm przepływ 80ml/min
17G 1,4x45 mm przepływ 125 ml /min
16G 1,7x45 mm przepływ 180 ml/min
14G 2,0x45 mm przepływ 270 ml/min
Oraz: 
Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, 
pediatrycznych i osób starszych, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne 
oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Wykonana z PTFE, bez portu górnego. 
Z wyjmowanym uchwytem,   w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację 
naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie.
Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Cewnik kaniuli widoczny w USG. 
Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu.
Rozmiar :24 G (żółta), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min, 26G (fioletowa) 0,6x19 mm przepływ 13 
ml/min.

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 16  
    1. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u, 
pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, sterylna, jednorazowego użytku, 
pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli  i daty ważności na opakowaniu. 
Wykonana z PTFE, bez portu górnego.  Z wyjmowanym uchwytem, w którym schowane są 
skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie.
Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Cewnik kaniuli widoczny w USG. 
Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu.
Rozmiar: 24 G (żółta), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 17
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu 
naczyniowego  pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach
i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą 
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obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego 
na odkształcenie silikonu, przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z
końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i 
objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów 
metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, 
jednorazowego użytku.

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz. 17
1. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, 
sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok,  z łatwą jednorodną 
materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną 
split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, 
wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części 
wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, 
wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na 
ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI.  Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. 
Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ projekt umowy, §7 ust. 1 pkt 1), 2).
1. Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki % potencjalnych kar umownych na 1,5%.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu 5 poz. 11
Prosimy o dopuszczenie wkładów jednorazowych z drenem o następujących parametrach:
- wkład workowy o pojemności 1000ml o owalnym kształcie pokrywy, lub wkład 2000 ml 
- wkład zawiera zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i 
ochrona przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami, 
- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, 
- posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania 
standardowego oraz ortopedycznego, 
- pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku 
żelującego w saszetkach, 
- uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu 
ssania,
- bez zawartości PCV,
 pod warunkiem, że Wykonawca wyposaży szpital w niezbędny osprzęt taki jak pojemniki oraz 
uchwyty? 
System, który chcemy zaoferować Państwu składa się z:
- kanister wielorazowego użytku (do podłączenia do źródła ssania)
- wkład workowy z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. 
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- wkład workowy z drenem uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności  
wciskania wkładu na kanister
Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od 
opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu  w trakcie zmiany wkładu workowego 
ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie 
workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów.
ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu 5 poz. 12
Prosimy o dopuszczenie wkładów jednorazowych z drenem o następujących parametrach:
- wkład workowy o pojemności 3000ml  
- wkład zawiera zastawkę hydrofobową działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i 
ochrona przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami, 
- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, 
- posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania 
standardowego oraz ortopedycznego, 
- pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku 
żelującego w saszetkach, 
- uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu 
ssania,
- bez zawartości PCV,
 pod warunkiem, że Wykonawca wyposaży szpital w niezbędny osprzęt taki jak pojemniki oraz 
uchwyty? 
System, który chcemy zaoferować Państwu składa się z:
- kanister wielorazowego użytku (do podłączenia do źródła ssania)
- wkład workowy z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. 
- wkład workowy z drenem uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności  
wciskania wkładu na kanister
Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od 
opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu  w trakcie zmiany wkładu workowego 
ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie 
workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów.

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu  5
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 5 poz. 11,12,13

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
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oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 
zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć 
oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono 
jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – 
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku 
pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.”

ODP:  Zamawiający  uzna  za  spełniony  wymóg  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  PZP,  jeśli
Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie
wraz z ofertą, jednocześnie z zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji
takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści do zaoferowania „worki do zbiórki moczu 2l z 
odpływem, sterylne Worek do zbiórki moczu - bezlateksowy worek o pojemności 2000ml 
wykonany z PCV,  pojedyncza ścianka; podwójnie zgrzewana folia zabezpieczająca przed 
rozerwaniem;  skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna); szczelny zawór spustowy 
szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką; dren łączący zakończony 
uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu 90cm, dren wykonany z materiału 
zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu; 
czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności 
pomiaru co 100ml; wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków; 
tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu Jednorazowego użytku; sterylny, 
sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe po 10 sztuk”? 

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 dopuści do zaoferowania „Worek do 14 - dniowej zbiórki 
moczu z drenem, workiem zbiorczym 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 25 ml do 50 
ml, co 50ml do 100ml i co 100 ml do 2000 ml, filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, 
wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz
dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, Bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, 
opakowanie folia/papier lub folia/folia”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 4 
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Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 4 dopuści do zaoferowania „Pojemniki (woreczek) do próbek 
moczu dziewczęce i chłopięce, sterylne Pojemnik do pobierania moczu od dzieci o pojemności 
100ml; o wymiarach 19cmx7cm; bez gąbki. Bezlateksowy; wykonany z delikatnej, mocnej folii PE. 
Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności 
pomiaru co 10 ml. Samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym, wysokiej jakości 
klejem. Dostępny w wersji dla dziewczynek oraz dla chłopców. Jednorazowego użytku; sterylny, 
sterylizowany tlenkiem etylenu; pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 8 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 8 dopuści do zaoferowania butelki sterylne pakowane w 
opakowanie folia/papier?

ODP: TAK 

Pakiet 1 poz. 10 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 10 poprzez opis „długości standardowe” ma na myśli długość 
cewników 40cm?

ODP: TAK 

Pakiet 1 poz. 11 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 11 dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania górnych dróg 
oddechowych o długości 50cm?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 12 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 12 dopuści do zaoferowania „Dren brzuszny CH 24, 28, dł. 500 
mm Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany z tworzywa silikonowego klasy medycznej. 7 specjalnie 
wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu 
głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG
na całej długości drenu. Pakowany w opakowanie papier- folia”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 13 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 13 dopuści do zaoferowania „Cewnik Thorax nr 
16,20,24,28,32,36 jałowy Dren do drenażu klatki piersiowej prosty. Wykonany z PCV nie 
zawierającego lateksu, widoczny w promieniach RTG-linia RTG na całej długości drenu. Odporny na 
załamania, gładko wykończone  otwory boczne położone na obwodzie cewnika, atraumatyczny 
otwór końcowy. Skalowany. Zakończenie ułatwiające aplikację. Bez schodkowego łącznika, długość 
50cm. Pakowany w pakowanie papier-folia.”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 1 poz. 14 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 14 poprzez zapis „różny rozstaw kaniul części nosowej w 
zależności od rozmiaru” ma na myśli możliwość regulacji rozstawu końcówki donosowej a co za tym
idzie wymaga zaoferowania regulowanego cewnika do podawania tlenu przez nos?

ODP: TAK 

Pakiet 1 poz. 15 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 15 dopuści do zaoferowania ”Kateter do odsysania ran REDON 
12,14,16,18 długości około 700 mm zawijane w opakowaniu, z otworami Dren Redona wykonany z 
medycznego PCV z linią RTG na całej długości, perforacja na odcinku 14cm. cyfrowe znaczniki 
głębokości co 5 cm. Rozmiar nadrukowany na opakowaniu drenu. Sterylny, pakowany pojedynczo 
w  opakowanie typu papier-folia, Długość 700mm”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz. 15 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 15 dopuści do zaoferowania ”Kateter do odsysania ran REDON z
perforacją na długości ok. 12cm”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz.22
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 22 dopuści do zaoferowania ”Maska tlenowa z nebulizatorem 
rozm.  M, L, XL sterylna Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem - wykonana z przezroczystego, 
nietoksycznego PCV; z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą; wyposażona w dren o 
długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o 
przekroju gwiazdkowym; nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1ml). Jednorazowego 
użytku; sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez lateksu. Pakowana indywidualnie w 
opakowanie folia-folia; opakowanie zbiorcze min. 50 sztuk”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 1 poz.26
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 26 dopuści do zaoferowania ”Staza bezlateksowa kolorze 
niebieskim, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru. 
Opakowanie w formie dyspensera zawiera 1 rolkę (25 szt.), długość całkowita rolki min.1125 mm. 
Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 2 poz.2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści do zaoferowania ”Staza automatyczna złożona z 
rozciągliwego paska i plastikowych komponentów wykonanych z materiału ABS; opakowanie 
jednostkowe woreczek foliowy; rozmiar długość 440 mm +/- 10 mm, szerokość 25 mm +/- 
10mmi”?
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ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 2 poz.4
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 4 wymaga zaoferowania w tej pozycji ” Zestawów do 
paracentezy poj. 5 litrów /do nakłuć jamy brzusznej/ z kranikiem trójdrożnym czy z zastawką 
jednokierunkową”?

ODP:  Z kranikiem trójdrożnym

Pakiet 2 poz.6
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 6 dopuści do zaoferowania ”Zestaw do lewatywy sterylny, 
zawierający: worek do lewatywy, cewnik bez kanki, zacisk na dren, rękawice foliowe i mydło w 
płynie”?
ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 3 poz.4
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 4 dopuści do zaoferowania rurki intubacyjne zbrojone z 
mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar od 3.0 do 10.0?

ODP:  TAK

Pakiet 3 poz.5
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 5 dopuści do zaoferowania rurki tracheostomijne z mankietem, 
sterylne, silikonowane, o standardowej sztywności?

ODP:  TAK

Pakiet 3 poz.8
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 8 dopuści do zaoferowania szczotki do rurek tracheostomijnych 
duże, uchwyt plastikowy, włosie wykonane z tworzywa sztucznego?

ODP:  TAK

Pakiet 3 poz.8
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 8 odstąpi od wymogów zawartych w opisie odnośnie pakowania
zaoferowanego wyrobu, szczegółowy opis pakowania szczoteczek jest niezrozumiały biorąc pod 
uwagę, że nie są to wyroby sterylne, ich ilość jest mniejsza niż wymagane opakowanie 100 szt. w 
kartonie (Zamawiający wymaga zaoferowania tylko 40 szt. tego wyrobu), a tym bardziej 
pozbawiony sensu jest wymóg pakowania 10 kartoników a’100szt. w kartonie zbiorczym? Wnosimy
o odstąpienie od tych wymogów.

ODP:  Zamawiający  wyraża zgodę 

Pakiet 4 poz.1
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuści do zaoferowania „Strzykawka 2-cześciowa 
Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. 
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Zakończenie stożkowe typu luer  Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, proste 
zakończenie tłoka od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza 
ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała
skala koloru czarnego uwzględniająca min.20 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie 
strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, 
nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze a. 100 szt Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pojemności: 
2ml”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.2
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 dopuści do zaoferowania „Strzykawka 2-cześciowa 
Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. 
Zakończenie stożkowe typu luer  Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, 
czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza 
ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała
skala koloru czarnego uwzględniająca min.20 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie 
strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, 
nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze a. 100 szt Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pojemności: 
5ml”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.3
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 3 dopuści do zaoferowania „Strzykawka 2-cześciowa 
Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. 
Zakończenie stożkowe typu luer  Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, 
czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza 
ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała
skala koloru czarnego uwzględniająca min.20 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie 
strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, 
nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze a. 100 szt Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pojemności: 
10ml”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.4
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 dopuści do zaoferowania „Strzykawka 2-cześciowa 
Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. 
Zakończenie stożkowe typu luer  Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, 
czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza 
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ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Wyraźna, czytelna i trwała
skala koloru czarnego uwzględniająca min.20 % rozszerzenie pojemności nominalnej. Na korpusie 
strzykawki nazwa strzykawki oraz logo producenta. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, 
nietoksyczna Nie zawierająca ftalanów ani lateksu (informacja umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym). Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. 
Opakowanie zbiorcze a. 100 szt Kodowanie kolorystyczne opakowania handlowego. Pojemności: 
10ml”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.5
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 5 dopuści do zaoferowania strzykawki insulinowe z igłą 
0,33x13mm a’100 szt.?

ODP: TAK 

Pakiet 4 poz.6
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 6 dopuści do zaoferowania strzykawki tuberkulinowe z igłą 
0,45x12mm a’100 szt.?

ODP: TAK

Pakiet 4 poz.8
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 8 dopuści do zaoferowania „Strzykawka 3-częściowa cewnikowa
100ml – przeźroczysty cylinder umożliwiający ocenę zawartości , z dołączonym łącznikiem luer; 
stożek cewnikowy ścięty pod katem ok. 45%; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na 
gumowym zakończeniu na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, 
zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka;, czytelna i trwała skala koloru czarnego 
lub niebieskiego  ułatwiająca dawkowanie, skalowanie co 1ml lub co 2ml; jednorazowego użytku; 
sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat;
pakowanie 1sztuka/blister-pack, opakowanie zbiorcze max100 sztuk. z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganej ilości opakowań (w zależności od wielkości oferowanego opakowania) i zaokrągleniem 
do pełnego opakowania”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.15
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 15 dopuści do zaoferowania „Kaniule dożylne ze skrzydełkami i 
portem do iniekcji. Cewnik wykonany z wysokiej jakości F.E.P wyposażony w 2 paski kontrastujące 
w RTG. Rozmiary oznaczone kolorystyczne. Standardowy korek portu bocznego. Nie zawiera 
lateksu ani ftalanów. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego
26G 0,6x19 mm przepływ 13 ml/min
24G 0,7x19 mm przepływ 15 ml/min
22G 0,9x25 mm przepływ 36 ml/min
20G 1,1x33 mm przepływ 61 ml/min
18G 1,3x45 mm przepływ 90 ml/min
17G 1,5x45 mm przepływ 140 ml/min
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16G 1,8x45 mm przepływ 200 ml/min
14G 2,1x45 mm przepływ 300 ml/min”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 4 poz.17
Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 17 dopuści do zaoferowania „Port bezigłowy - dedykowany do 
standardowych złączy luer i luer lock; typ membrany niebieski z widocznym torem przepływu; 
obudowa wykonana z transparentnego materiału - poliwęglanu; silikonowa membrana 
pozwalająca na wielokrotne iniekcje portu; membrana portu ułatwiająca dezynfekcję. Bez metalu, 
mogący być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu typu transparentny. Czas 
użytkowania 24 godziny albo 200 aktywacji. Odporny na działanie lipidów; bez lateksu; bez 
ftalanów; sterylny. Opakowanie jednostkowe papier/folia.”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 24 poz.1
Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 dopuści do zaoferowania „Dren do ssaka długość około 350 
cm, 25 CH podłużnie prążkowany, końcówki typu lejek z zabezpieczeniami antyzagięciowymi, 
końcówka od strony ssaka uniwersalna, docinana 8-18 mm do wszystkich typów ssaków, pakowany 
podwójnie, całkowicie zamknięty w perforowanym worku foliowym, zewnętrzne opakowanie 
papierowo- foliowe.”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pakiet 24 poz.2
Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 2 dopuści do zaoferowania „Końcówki do odsysania typu 
YANKAUER sterylne, ok. 25 CH, z uchwytem ergonomicznym, pasująca do oferowanych drenów, 
pakowana podwójnie, całkowicie zamknięta w perforowanym worku foliowym, zewnętrzne 
opakowanie papierowo foliowe.”?

ODP:  Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego 
odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu
„izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, 
zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2? 

ODP: Zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków 
transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na
dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r 
poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
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ODP: Zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego
odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, 
które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego 
asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

ODP: Zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Pytanie 
W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach 
powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający 
oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego 
odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

ODP: Zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 
sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

ODP: Zamawiający Dopuszcza lecz nie wymaga 

ODP: Zamawiający nie wymaga pomocy przy rozładunku, 

ODP: Zamawiający Dopuszcza lecz nie wymaga 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu 
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie
wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 
medycznymi.

ODP: Zamawiający Dopuszcza lecz nie wymaga 

Pytanie 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 
medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą 
wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami
niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że 
zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych 
oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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ODP: Zamawiający Dopuszcza lecz nie wymaga 

Pytanie 
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców 
obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów 
leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają 
dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych 
przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, 
odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

ODP: Zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Pytanie 
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym 
Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie 
posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do
wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada 
na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, 
produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu 
światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

ODP: Zamawiający Dopuszcza lecz nie wymaga

Pakiet 38

Poz 1 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 
jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły,  z 
podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na 
sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte 
hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet 
przy jego znacznym zagięciu;  średnica szczęk: 2,2 mm,  2,4 mm, 2,8 mm;  długość 160 i 240 cm 
(pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości);  z czarnymi markerami 
sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego,  kleszczyki o 
średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm,  pozostałe średnice 
współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm, sterylizowane metodą napromieniowania 
promieniami beta ?

 ODP: Zgodnie z SIWZ 

Poz 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
jednorazowych igłeł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania,wyposażone w 
mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę  w wybranej pozycji,
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średnica ostrza igły – 23 i 25 G, długość ostrza – 4 mm , długość robocza 240 cm i długość ostrza – 6
mm, długość robocza - 200 cm?

  ODP: Zgodnie z SIWZ 

Poz 3 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy 
do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z 
dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i 
zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu  oraz z możliwością rotacji klipsa 
co ułatwia precyzyjne ustawiene klipsa względem miejsca krwawienia,klipsowniece dostępne w 
długości 235 cm,współpracującą z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia 
ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z 
zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 10 sztuk klipsownic gotowych do 
użycia ?

  ODP: Zgodnie z SIWZ 

Poz 4 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli 
jednorazowych do polipektomii wykonanych z drutu plecionego, usztywnionego. Średnice pętli: 10 
mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 33 mm, długość robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, 
kształty: okrągłe oraz pętle wykonane z usztywnionego drutu, średnice pętli 13 mm, 27 mm, 30 
mm; dostępne kształty:owalne. Pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na 
zimno zawartej w instrukcji narzędzia (umożliwiające polipektomię na zimno bez użycia prądu) ?

  ODP: Zgodnie z SIWZ 

Poz 8 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
jednorazowych ustników z gumką  do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku 
przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 54 Fr lub 60 Fr. Każdy ustnik zapakowany 
oddzielnie, nie zawierający lateksu; opakowanie niepodzielne zawierające 100 szt ?

  ODP: Zgodnie z SIWZ 

Poz 10 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na zaoferowanie 
dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz 
woda/powietrze). Cewnik szczoteczki do czyszczenia kanałów; długość:  240 cm,średnica:  1.65 
mm; Szczoteczka do czyszczenia kanałów: średnica włosia: 5 mm, długość włosia: 13 mm
Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: średnica włosia: 10 mm, długość włosia: 40 mm. 
Szczoteczka przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Opakowanie
zawierające 50 sztuk ?

 ODP: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie : Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1,2,3,4,8,10 z pakietu nr 38 do oddzielnego pakietu w 
celu umożliwienia złożenia oferty ?

ODP: NIE WYDZIELI  zgodnie z SIWZ 

Pakiet 38, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec tylko w wersji z osłonką, o 
rozwarciu łyżeczek 8mm i pojemności 7,6mm3, z ergonomiczną rękojeścią? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6mm = 23G lub 
0,8mm = 21G (do wyboru Zamawiającego), długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru 
Zamawiającego) i średnicy narzędzia 2,4mm (kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu 
2,8mm) z jednostopniową długopisową blokadą ostrza? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę ze rękojeścią bez wykończenia gumowego 
wewnątrz pierścieni, oraz bez znaczników w części dystalnej, o szerokości otwarcia klipsa 11 i 
16mm (do wyboru Zamawiającego) z możliwością wykonywania rezonansu magnetycznego u 
pacjentów z zaaplikowanym klipsem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicach 10,15,25,32mm (do wyboru 
Zamawiającego) i średnicy katetera 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści chwytak o średnicy 2,4mm? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści ustniki o otworze 22x27mm, pakowane po 100 sztuk w 
kartonowe pudełko bez dyspensera? Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne 
uzasadnienie stawianych wymogów.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet 38, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaworki w innym kolorze w miejsce niebieskiego? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne 
uzasadnienie stawianych wymogów.
ODP: TAK 
Pakiet 38, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczoteczek:
- średnica 1,7mm, długość 2300mm, dwie główki o średnicy 5/5mm i długości 20/20mm: szczotka 
do kanału roboczego
- średnica 1,7mm, długość 155mm, dwie główki o średnicy 5/10mm i długości 40/40mm: 
szczoteczka do gniazd i zaworów. 
Posiadają naklejki do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 
zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć 
oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono 
jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku 
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przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z 
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku 
pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.”

ODP: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, jednocześnie z 
zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Pak. nr 21, Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z 
systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające 
aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 
110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 
176x122mm, grubość 1 mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie 
ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pak. nr 21, Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych dł. 5, pozostałe parametry bez zmian? 
ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych z hydrofilną osłonką PE, łyżki owalne z
okienkiem, z możliwością wykonania biopsji stycznych, posiadające markery w części dystalnej, z 
igłą lub bez igły do wyboru przez Zamawiającego. Rękojeść z jednym pierścieniem i wcięciem na 2 
palce. Pojemność łyżeczek 4,85/5,37mm³, śr. części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm, 
rozwarcie łyżeczek 6,5mm. Pakowane indywidualnie sterylne, z 3 etykietami do dokumentacji. Op. 
=10szt,
ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, w pełni
obrotowych, repozycjonowane, powlekane, otwieranie i zamykanie klipsa do 30 razy, śr. 2,6mm, dł.
całkowita 230cm. Kąt rozwarcia 135st., otwarcie klipsa 11mm i 16mm, do wyboru przez 
Zamawiającego. Klips posiada gumowy kapturek, zabezpieczający w transporcie. Pakowane 
indywidualnie sterylne, z 3 etykietami do dokumentacji, sterylne. Op.=5 szt.
ODP: TAK 
.Pakiet nr 38, poz.4
Prosimy o dopuszczenie pętli o średnicy 10,15,20,25,35 do wyboru przez Zamawiającego, 
zawierające 3 etykiety, śr. kathetera 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.5
Prosimy o dopuszczenie siatki do polipów 30/ 2300mm.
ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych chwytaków trzyramiennych o śr. 2,4mm, dł. 
2300mm, rękojeść skalowana co 5mm
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ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników z rozmiarem otworu 22 x 25mm, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.
ODP: TAK 
Pakiet nr 38, poz.8
Prosimy o doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie, z datą 
produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym oraz w opakowanie zbiorcze typu 
dyspenser z otworem= 100szt, zawierających etykiety do dokumentacji medycznej?
ODP: Nie wymaga -dopuszcza 
Pakiet nr 38, poz.10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów szczotek pakowanych łącznie po 2 szt. w jednym 
opakowaniu: szczotka do kanału + szczotka do zaworków:
- szczotka do kanału dwustronna 6/6mm, dł. 20m, śr. 1,8mm; 
- szczotka do zaworków 5/11mm dł. 20/35mm, 
Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy =100 zestawów. 
Każdy zestaw zawiera 3 naklejki do dokumentacji medycznej  
ODP: TAK 
Pytanie nr 1 do pakietu nr 11
Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji zbliżonej do wymogów SIWZ:
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . Wykonana jest niewchłanialnego 
polipropylenu monofilamentowego.Parametry:
    • szerokość:  1,2 cm
    • długość: 45 cm
    • grubość: 0,45 mm
    • gramatura: 57 g/m2
    • wielkość porów: 0,90 mm
Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja taśmy metoda TOT lub 
TVT.
ODP: Zgodnie z SIWZ

    1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1. -4. dopuści strzykawki nie zawierające ftalanów ani 
lateksu z potwierdzeniem w karcie katalogowej produktu?
ODP: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści strzykawki o następującym rozszerzeniu pojemności 
nominalnej: w poz. 1-2,5ml, poz. 2.–6ml, poz. 3-12ml, poz. 4-24ml?
ODP: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści strzykawkę insulinową z igłą 0,33x13?
ODP: TAK

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści strzykawkę insulinową z igłą 0,33x12?
ODP: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7. dopuści opakowanie a’85 sztuk?
ODP: TAK
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6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8. dopuści strzykawkę cewnikową z dołączonym łącznikiem
luer?
ODP: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8. dopuści strzykawkę cewnikową ze standardowym 
stożkiem cewnikowym?
ODP: Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8. dopuści opakowanie a’ 25 sztuk?
ODP: TAK

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 9. dopuści powszechnie stosowaną strzykawkę firmy 
Margomed?
ODP: Zgodnie z SIWZ

    10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 15. dopuści kaniule w rozmiarze:
26G 0,62x19 mm przepływ 17 ml/min,
24G 0,7x19 mm przepływ 23 ml/min,
22G 0,9x25 mm przepływ 36 ml/min,
20G 1,1x32 mm przepływ 56 ml/min,
18G 1,3x45 mm przepływ 90 ml/min,
17G 1,5x45 mm przepływ 142 ml/min,
16G 1,7x45 mm przepływ 200 ml/min,
14G 2,1x45 mm przepływ 305 ml/min?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
ODP: Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający Pakiecie nr 4 poz. 17. dopuści port bezigłowy - typ membrany transparentny z
widocznym torem przepływu, obudowa wykonana z kopoliestru? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. klejącej 30 cm x 20 cm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. klejącej 45 cm x 50 cm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet nr 17 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm                                                          
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                            
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1 taśma samoprzylepna 9x50cm   
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
paskiem samoprzylepnym 80cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Paski samoprzylepne o szerokości 3cm.
Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/morko 175/185
kPa.
ODP: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 17 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia 
polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na 
każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna.. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty
chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O.
ODP: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 42
Prosimy o dopuszczenie  kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o 
gramaturze 40 g/m2. Bluza: wycięcie pod szyją w kształcę litery V z biała lamówką, z 3 kieszeniami, 
krótki rękaw. Spodnie: prosta nogawka, w okolicy talii trok do wiązania, Komplety pakowane razem.
Wyrób medyczny zgodny z EN 13785.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę 

Pakiet 4 poz.1-4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych Luer , których tłok jest w 
kontrastującym kolorze innym niż biały/mleczny, na korpusie strzykawki nazwa producenta , bez 
nazwy strzykawki .
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 cz Luer z rozszerzeniem skali 20-24ml, 
pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę 
Pakiet 4 poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą o wymiarach 0,33x13.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę 
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Pakiet 4 poz.7,9
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka 50ml posiadała dwustronną skalę pomiarową?
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.7,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp z rozszerzoną skalą 50-60ml.
ODP: Zamawiający wyrażą zgodę 
Pakiet 4 poz.7,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 50szt/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym.
ODP: Zamawiający wyrażą zgodę 
Pakiet 4 poz.8
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka cewnikowa 100ml posiada dwustronną skalę 
pomiarową?
ODP:  Nie wymaga dwustronnej skali 
Pakiet 4 poz.8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki cewnikowej 100ml skalowanej co 2ml.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.8
Prosimy Zamawiającego o dostąpienie od wymogu aby w/w strzykawka posiadała termin ważności 
min 5 lat.
ODP: nie wyrażamy zgodny na zmianę Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 poz.8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki cewnikowej 100ml pakowanej po 25szt/op
z mozliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
ODP: Zamawiający wyrażą zgodę 
Pakiet 4 poz.8
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę producenta i nazwę handlową na 
cylindrze?
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.10
Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?
ODP: Dopuszcza nie wymaga 
Pakiet 4 poz.10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 50stz/op z możliwością 
przeliczenia w formularzu cenowym.
ODP: Zamawiający wyrażą zgodę 
Pakiet 4 poz.11,12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł ,których osłonka wykonana jest z polietylenu.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, 
posiada dwa paski radiocieniujące, samodomykający się koreczek portu bocznego, wyposażona w 
filtr hydrofobowy, posiada elastyczne skrzydełka, sterylna, nietoksyczna. Parametry przedstawiają 
się następująco:
Kod koloru
Rozmiar ( GAUGE)
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Rozmiar w mm
Przepływ
Pomarańczowy
14 G
2,1 x 45
305 ml/min
Szary
16 G
1,7 x 45
200 ml/min 
Biały
17 G
1,5 x 45
142 ml/min
Zielony
18 G
1,3 x 45
95 m/min
Różowy
20 G
1,1 x 32
65 ml/min
Niebieski
22 G
0,9 x 25
36 ml/min
Żółta
24 G
0,7 x 19
23 ml/min
Fioletowa
26 G
0,6 x 19
17 ml/min
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 4 poz.15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli których cewnik wykonany jest z PTFE, wolna od 
PVC i lateksu, wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i 
zapobiega jego nawrotowi, posiada 4 paski kontrastujące w RTG, posiada port iniekcyjny 
zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem , wyposażona w filtr hydrofobowy oraz 
elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco: 

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 poz.16
Czy Zamawiający wymaga aby kaniula była wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą 
odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabepieczającą przed wyciekiem krwi.
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ODP: nie wymaga-dopuszcza 
Pakiet 4 poz.16
Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniula posiadała elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie
kaniuli.
ODP: Zamawiający wymaga aby w/w kaniula posiadała elastyczne skrzydełka ułatwiające 
mocowanie kaniuli

Pakiet 4 poz.17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przezroczystej obudowie , korpus z 
kopoliestru mozliwośc używania przez 7 dni i 600 wejść, kompatybilny z MRI, możliwość podawania
krwi,tłuszczy i chemioterapeutyków, kompatybilny z końcówkami luer, luer lock.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 7 poz.1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli 
na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
ODP:  Nie wydzielamy, Zgodnie z SIWZ
Pakiet 7 poz.1
Czy Zamawiający wymaga aby w/w opatrunek do mocowania kaniul posiadał dodatkową 
podkładkę chłonną?
ODP: TAK 

Pakiet 7 poz.2
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli 
na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
ODP:  Nie wydzielamy, Zgodnie z SIWZ
Pakiet 7 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania leków z filtrem cząsteczkowym 
5um oraz filtrem bakteryjnym 1,2um.
ODP:  Zamawiający dopuszcza 
Pakiet nr.10 
Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w poz 1-3 siatkę polipropylenową,  
monofilamentową, o grubości 0,41 mm ?
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 10 siatek o rozmiarach:
poz. 2 – 7,5 cm x 15 cm?
ODP:  TAK 

Dotyczy pakiet 28 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów:

- o  gramaturze min. 35 g/m2
- zakończonych dzianym mankietem
- z informacją o nazwie o producencie lub importerze na etykiecie. 
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Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 28 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów:

- gramaturze min. 35 g/m2 + wzmocnienie 40g/m2 łącznie w obszarze krytycznym 75 g/m2,
- wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min.140kPa.
- wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym na sucho min.105 N, na mokro min.100 N. 
- z informacją o nazwie o producencie lub importerze na etykiecie. 
- zapakowane w wielowarstwowe opakowanie transportowe - 50 sztuk w kartonie zabezpieczonym 
od wewnątrz folią.

Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 33 poz. 1 Zestaw do 
laparotomii /laparoskopii
Skład zestawu:
 - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, owinięcie zestawu, wzmocniona na 
powierzchni min. 65x190 cm,
-1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony 
-1 x serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS w części niekrytycznej, 
paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej 
(krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczą z aktywnymi jonami srebra o wymiarach 25-
30x30 cm oraz warstwę chłonną  o wymiarach  100x120 cm (+/-5cm), laminowaną,  niepalną o 
łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 150g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny 
celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby 
warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną 
nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema 
organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym, 
- 2 x osłona na kończyny 35x120cm
- 1 x kieszeń jednokomorowa 30x30 cm
- 1 x taśma lepna 10x50 cm
- 6 x ręcznik do rąk
-  1x fartuch chir. rozm. L, gramatura min. 45g/m2
- 1 x fartuch chir. rozm. XL, gramatura min. 45g/m2
- 1 x fartuch chir. rozm. XXL, gramatura min. 45g/m2 (zamiast 1 x fartuch chir. rozm. XL, gramatura 
min. 45g/m2)
- 30 x kompres z gazy 10x10 cm
WYMAGANIA:                                                                                                                                                       
1. Wyroby medyczne zgodne z normą EN 13795 1-3.  
2. Opakowanie zestawu typu papier-folia, karton wewnętrzny do magazynowania i karton 
zewnętrzny do transportu.
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3. Sterylizacja gazowa, tlenkiem etylenu.
4. Termin ważności min. 2 lata od daty produkcji.
5. Etykieta zestawu posiada min. dwie etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej 
posiadające nazwę producenta, nr katalogowy, datę ważności, nr lot, kod kreskowy.   
6. Karta techniczna wyrobu gotowego potwierdzająca parametry techniczne.
Pozostałe parametry według wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodne z SIWZ.?
ODP:  Wyrażamy zgodę 

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 21 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o 
powierzchni czynnej 103 cm2, o wymiarach 117x164 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, 
elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i 
hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg ?
ODP:  Zgodnie z SIWZ

        1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11:

 taśmę do operacyjnego  leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, 
monofilamentową, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodną, niewchłanialną, długość 45 
cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm,  grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 80 µm, 
gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial 
(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce 
zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wplecionej niebieskiej nici?
ODP:   Zgodnie z SIWZ

    1. Dotyczy zapisów SIWZ Roz. VI, pkt. 11:
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
ODP: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, jednocześnie z 
zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Pakiet 16, poz. 4
Czy zamawiający dopuści lusterko medyczne z rączką o dł. 165 mm?

ODP:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet 23, poz. 1-2
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego 
PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 
dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
ODP:  Zamawiający dopuszcza 

Pakiet 23, poz. 1-2,13
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
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ODP:  TAK

Pakiet 23, poz. 6
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
ODP:  TAK

Pakiet 1, poz. 2
Czy zamawiający dopuści worki z drenem wyłącznie 90 cm?

ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 4
Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i 
małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki,  pojemność 
woreczka: 100 ml, pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 
70 mm, skalowany co 10 ml?
 
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 2,4,
Czy zamawiający wydzieli poz.2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym 
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
 
ODP: Nie wydzieli   Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 22
Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i 
nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, 
indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania ), sterylne, rozmiary S-XL, 
rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar L-XL dla dorosłych,  dren o przekroju 
standardowym, z 6 –cioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi? 
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 26
Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze tylko niebieskim?
ODP: Zamawiający wymaga dwóch kolorów (Nie muszą być to kolory czerwony i niebieski – mają
być dwa kolory)

Pakiet 5, poz. 2
Czy zamawiający odstąpi od wymogu pakowania indywidualnego, gdyż nie jest to produkt jałowy, a
taki sposób opakowania produktu powoduje zwiększone koszty produkcji, a wiec i wyższą cenę 
jednostkową oraz zwiększa to liczbę uzyskanych odpadów?
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, poz. 5
Czy zamawiający dopuści rolki celulozowe dwuwarstwowe 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
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ODP:  Zamawiaczy dopuszcza  
Pakiet 5, poz. 5
Czy zamawiający dopuści gramaturę min.  17 g/m2 jednej warstwy celulozy?
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz.6
Czy zamawiający dopuści długość rolki min. 50 mb?
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz. 5-6
Czy zamawiający jako sztukę rozumie 1 rolkę, czy szt= jeden odcinek podkładu?
ODP:  TAK -jedną rolkę 
Pakiet 5, poz. 7
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz.14
Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez moletu antypoślizgowego?
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz. 1-8,14-15,19
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,14-15,19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
ODP:  Nie wydzielamy, Zgodnie z SIWZ
Pakiet 7, poz. 2
Czy zamawiający oczekuje przyrządu typu IS?
OPD: dopuszcza nie wymaga
Pakiet 7, poz. 2
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
OPD: Dopuszcza 
Pakiet 7, poz. 1-2,5
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2, poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym
umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
ODP:  Nie wydzielamy, Zgodnie z SIWZ
Pakiet 6, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga folii o powierzchni klejącej 30x28 cm i 
powierzchni całkowitej 28x38,5 cm?
OPD: Wymagana powierzchnia klejąca folii o podanych parametrach, dopuszczamy 
proponowaną powierzchnie całkowitą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Pakiet 6, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga folii o powierzchni klejącej 45x55 cm i 
powierzchni całkowitej 45x63,5 cm?
OPD: Wymagana powierzchnia klejąca folii o podanych parametrach, dopuszczamy 
proponowaną powierzchnie całkowitą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
Pakiet 17, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:
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Sterylny zestaw uniwersalny Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE ze wzmocnieniem w części centralnej
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE  ze wzmocnieniem w części centralnej składana 
rewersowo
- 2 x serwetay boczne 75x90 cm, przylepna 
- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20x30 cm 
Tolerancja rozmiarów +/-2 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego,jednorodnego na całej powierzchni  laminatu 
2-warstwowego (polipropylen, polietylen),niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10, ) o 
gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O),odpornego na 
penetracje krwi wg ASTM F1670 . Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach 
zabezpieczających taśmę lepną , klej repozycjonowalny. 
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 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:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 17, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:
. Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem 
(owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym   
na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna  
- 1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm,  przylepna
- 1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x  taśma lepna z włókniny Spunlance 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm 
Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  laminatu 2-
warstwowego o niskiej gramaturze ( max.58g/m2 ) i wysokiej odporności przenikanie płynów (> 
200 cm H2O),  na  rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa),o niskim współczynniku pylenia  
(  ≤1,9 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (absorpcja > 650 %) o gramaturze  
łącznej 110g/cm² odporne na penetracje płynów (>200 cmH2O) oraz   na rozerwanie na sucho i 
mokro (min. 280 kPa), odporne na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne 
min. 100 N. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo,  z   dwucentymetrowymi 
nieprzylepnymi końcówkami przy paskach zabezpieczających taśmy lepne nie większe niż 5cm, 
pozwalające w rękawicach jednych ruchem  uwolnić  przylepny pasek  serwety do jej aplikacji. Klej 
repozycjonowalny. 
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do 
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dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę 
producenta ( w tym min.2 etykiety z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w 
worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 
potwierdzony certyfikatem.
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 18
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego obłożenia: 
Sterylne obłożenie stawu biodrowego wykonane z chłonnego i mocnego, minimum 
dwuwarstwowego laminatu, nieprzemakalnego o gramaturze min. 66 g/m2.
Nieprzemakalność serwet min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro 
min. 190 kP. 
Minimalny skład zestawu: 
- serweta o wymiarach min. 196x305 cm z wycięciem w kształcie litery U ok. 15x117 cm, 
otoczonym taśmą samoprzylepną- 1 szt. 
- serweta o wymiarach min 183x285 cm. Służąca jako ekran anestezjologiczny- 1 szt. 
- osłona na stolik Mayo- 1 szt. 
- kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację- 1 szt. 
- pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. Około 30x122 cm- 1 szt., 
dwuwarstwowa, antypoślizgowa
- taśmy lepne min. 9x50 cm- 2 szt. 
- ściereczki chłonne- 2 szt. 
- serweta na stolik instrumentariuszki ok. 140x190 cm- 2 szt.  
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 22, poz. 1
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana 
wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca 
przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, 
wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii 
polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100cm2, 
- gramatura podstawowa: 295 g/m2
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 
+/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. 
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 
2650 %
- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w 
rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2 oraz jednorazowymi osłonami na podramienniki
stołu operacyjnego
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie.
ODP:  Zgodnie z SIWZ
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana 
wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca 
przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, 
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wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii 
polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. 
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100cm2, 
- gramatura podstawowa: 295 g/m2
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm 
zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 
+/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. 
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 
2650 %
- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w 
rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2, jednorazowymi osłonami na podramienniki 
stołu operacyjnego oraz pokryciem podgłówka
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie. 
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 28, poz 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i 
etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, 
zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. 
Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na 
opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha 
oznaczenie rozmiaru i długości.
Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność 
na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 
13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
ODP:  Zgodnie z SIWZ
Pakiet 28, poz 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha: 
Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej 
dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o 
gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową 
lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu 
posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości,  wskaźnik odporności na penetrację płynów 
powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, 
odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, 
opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety 
samoprzylepne do archiwizacji danych,  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 31, poz.1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego obłożenia: 
Sterylny zestaw z wycięciem „U” o składzie: 
- 1x serwata na stolik instrumentariuszki ok. 150x190 cm.
- 1x serweta na stolik Mayo ok. 78x145 cm.
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- 4x ręcznik do rąk 
- 1x taśma przylepna ok. 9x50 cm 
- 2x serweta przylepna ok. 75x90 cm
- 1x serweta przylepna z wycięciem U ok. 195x254 cm., rozmiar wycięcia ok. 15x102 cm. 
- 1x serweta przylepna ok. 183x254 cm. 
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 31, poz.2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego obłożenia: 
Sterylny zestaw do chirurgii z decentralnym otworem. Skład zestawu: 
-1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem chłonnym w 
częsci centralnej
-1 taśma przylepna przezroczysta 8x40cm 
-1x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20x30 cm
-1x serweta o wymiarach 220x240 cm +/- 1cm z decentralnym przylepnym otworem  12cm ⌀
wykonana z chłonnego na całej powierzchni trójwarstwowego laminatu o gramaturze max. 66 
g/m2 pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log₁₀). 
Laminat odporny na przenikanie płynów min. 200 cm H20 oraz ma zaliczone testy na przenikanie 
krwi syntetycznej, wytrzymały na rozrywanie i na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymały na 
rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho (min. 88N). 
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 min.: 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 
potwierdzony certyfikatem
ODP:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 – Pakiet 17 poz. 1
  Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  
wydzielenie z pakietu 17 poz. 1 - zestaw uniwersalny  i utworzenie z niego  osobnego pakietu.
Ponadto prosimy o dopuszczenie zestawu z serweta Mayo wykonaną z folii 40 mikronów z warstwą 
chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze 35 g/m2.
OPD: Nie wydzielamy   Zgodnie z SIWZ
Pytania dot. przedmiotu zamówienia:
Pakiet 11:
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:  Dopuszczamy nie wymagamy
Pytania dot. projektu umowy:
1. 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?
OPD: Zgodnie z zapisami umowy- dni robocze 
„§ 4. 
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 

31 z 40



1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby na własny koszt i ryzyko, sukcesywnie wg 
telefonicznego, wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną e – mail zlecenia Zamawiającego, w terminie 
…… dni roboczych ( ilość dni roboczych wskazuje Wykonawca w ofercie)  od dnia doręczenia zamówienia. „
„§ 6. 
WARUNKI GWARANCJI 
1.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczane wyroby są wolne od wad, a ich termin przydatności do użycia
wynosi minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 
2. Reklamacje Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się załatwiać niezwłocznie, nie później jednak niż: 
1) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia - w przypadku braków ilościowych, poprzez do-
starczenie brakującego towaru, 
2) w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia wady - w przypadku wad jakościowych, 
poprzez dostarczenie towaru wolnego od wad.” 

2.  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?
OPD: Odstąpienie zgodnie z zapisami wzoru umowy 
3. 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?
 OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 
4. 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?
 OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 
5. 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%?
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §7  słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 
„zwłoki”?
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 1
Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2f
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość 
zrealizowanych zamówień, w okresie trwania umowy będzie mniejsze niż 70% szacunkowej 
wartości umowy.”
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 2
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.” 
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 3
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Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru już przy dostawie Zamawiający odmówi 
przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną, na towar wolny od wad tak, aby 
możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem.”
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający ma prawo dokonać zakupu towaru u innego wykonawcy, pomniejszając wielkość 
zamówienia wynikającą z niniejszej umowy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w ust. 1 lub §6 ust. 2 po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej
realizacji umowy. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną 
Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest 
wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie.” 
OPD: Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Reklamacje Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzeć niezwłocznie, nie później 
jednak niż:”
OPD: Zgodnie z wzorem umowy 

Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 i 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 3% na 1%?
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie
Wykonawcy - w wysokości do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach 
prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej 
wykonania przez
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Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw lub wykonywania ich 
niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji, po wcześniejszym pisemnym 
wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
OPD: Zamawiający wyraża zgodę 
Pytanie 9
Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie
na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
OPD: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 10
Dot. Pakietu 38, poz. 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych, łyżeczki owalne 
(szczęki aligatora lub gładkie)  z okienkiem, z kolcem i bez kolca, spiralna osłonka pokryta teflonem 
lub bez, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, 
końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości
narzędzia 1600 mm, 1800 mm i  2300 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
OPD: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
Pytanie 11
Dot. Pakietu 38, poz. 3:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku do tamowania 
krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm lub 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z 
funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. 
narzędzia 2300 mm?
OPD: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
Pytanie 12
Dot. Pakietu 38, poz. 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli elektrochirurgicznych jednorazowego użytku, 
kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 25, 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie 13
Dot. Pakietu 38, poz. 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie siatki do polipów o średnicy 35 mm ? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ
OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pytanie 14
Dot. Pakietu 38, poz. 10:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie zestawu szczotek jednorazowych do czyszczenia 
kanału oraz zaworków. Zestaw zawiera: szczoteczkę dwustronną do czyszczenia kanału roboczego 
endoskopu wykonaną z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 
230 cm. Średnica włosia 7 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem 
kanału endoskopu. Szczoteczka do zaworków o wymiarach: śr. włosia 12 mm / dł. 35 mm oraz śr. 
włosia 5 mm / dł. 20 mm. Dł. całkowita szczotki 15 cm.  Pakowane oryginalnie w pakiety po 2 szt. ? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 1, pozycja 3
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Czy Zamawiający dopuści worek z bezigłowym portem do pobierania próbek?
ODP: dopuszcza nie wymaga
Pakiet nr 1, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane w tzw. „ślimak” wewnątrz opakowania?
ODP: Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji lecz poz 15 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 1, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek za 1 szt. z przeliczeniem ilości na 100 szt.
ODP: dopuszcza  nie wymaga 
Pakiet nr 1, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści łączniki 6-9-6 mm lub 8-12-8 mm?
ODP: Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji lecz poz 24 OPD: Dopuszcza łączniki o rozmiarze 8-
12-8mm

Pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wymazówkę z podłożem AMIES w opakowaniu folia-papier?
 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny (pakowany pojedynczo w op. foliowe), 
zawierający: worek do lewatywy, dren z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym 
otworem i jednym otworem bocznym (końcówka drenu natłuszczona i zabezpieczona zatyczką), 
rekawice foliowe, serwetka i mydło w płynie?
 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 800 opakowań?
 OPD: Dopuszcza przeliczenie
Pakiet nr 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 840 
opakowań?
 OPD: Dopuszcza przeliczenie
Pakiet nr 4, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,4 x 13?
 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 4, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’1 szt. z przeliczeniem ilości na 1000 sztuk?
 OPD: Dopuszcza przeliczenie
Pakiet nr 4, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’25 szt. z przeliczeniem ilości na 96 opakowań?
 OPD: Dopuszcza nie wymaga 
Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
 OPD: Dopuszcza przeliczenie 
Pakiet nr 5, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce wykonane z celulozy o gramaturze 34g/m2?
 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 5, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Pakiet nr 5, pozycja 14, 15
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OPD: Dopuszcza przeliczenie
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Pakiet nr 5, pozycja 18
OPD: Dopuszcza przeliczenie
Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?
 OPD: Zgodnie z SIWZ  
Pakiet nr 5, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
OPD: Dopuszcza przeliczenie
Pakiet nr 6, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną pakowaną a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
OPD: Dopuszcza przeliczenie
Pakiet nr 9, pozycja 8
Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość 
wydruku?
OPD: TAK, oczekujemy oryginalnego papieru SONY
Pakiet nr 17, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego na całej 
powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56 g/m2, szerokość 
taśmy lepnej 5 cm, nieprzemakalności 981 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 
150 kPa.
Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190 cm, wzmocniona (owinięcie zestawu),     
- 1 x Serweta przylepna - ekran anestezjologiczny o wym. 150x240 cm,                                                   
- 2 x Serweta przylepna o wym. 75x90 cm na całej długości dłuższego boku,                                          
- 1 x Serweta przylepna o wym. 180x180cm,                                                                                               
- 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 80x145 cm, wykonana z folii PE o grubości 30g/m2 i 
dwuwarstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 45g/m2, z dużym 
wywinięciem, wzmocnienie chłonne 65x90cm 
- 1 x Taśma lepna 10x50cm, - 4 x ręczniki chłonne 30x40cm?
ODP: Zgodnie z SIWZ 
Pakiet nr 17, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści
Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 
g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, 
zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie 
wzmocnionej 140 g/m2, Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O
    • 1 x serweta samoprzylepna na dłuższym boku o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o 
wymiarach 25 cm x 60 cm
    • 1 x serweta samoprzylepna na dłuższym boku o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o 
wymiarach 25 cm x 60 cm
    • 2 x serweta samoprzylepna na dłuższym boku o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o 
wymiarach 25 cm x 60 cm
    • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
    • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
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    • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z 
folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o 
gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm
    • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 
150 cm x 190 cm.
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie
- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190 cm, wzmocniona 65x190 cm, służąca 
jako owinięcie zestawu
- 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem samouszczelniającym się o 
wymiarach 6cm x 8cm otoczonym neoprenem, wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o 
gramaturze 50g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 
100cm o gramaturze 80g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura w 
strefie krytycznej 130g/m2, nieprzemakalność 110cm H2O. Kieszenie dołączone osobno.
- 1 x serweta przylepna 100x150 cm, 
- 2 x serweta chirurgiczna 100x150 cm, 
- 2 x serweta chirurgiczna 75cm x 90cm. Serwety chirurgiczne wykonane z laminatu 
dwuwarstwowgo o gramaturze min. 59 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy 120cm H2O
- 1 x Osłona na stolik Mayo o wym. 79-80x140-145 cm, wzmocniona min. 65x75 cm,
- 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L, XL, XXL po 1 szt, z wstawkami nieprzemakalnymi z 
laminatu z wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i przód i przedramiona. 
Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas 
użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia 
pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie 
na rzep. Włóknina o gramaturze min.73g/m 2 w obszarze krytycznym i poza obszarem krytycznym 
min. 45g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 65cm H2O
- 4 x ręczniki do rąk
- 2 x taśma lepna 10x50 cm 
- 1 x rzep do mocowania drenów i przewodów 2cm x 22cm, kolor biały
- 1 x kieszeń dwukomorowa 40cm x 30cm (jedna kieszeń 15cm x 30cm, druga kieszeń 25cm x 
30cm)
- 2 x osłona na rękojeść lampy,
- 1 x Folia operacyjna 56cm x 84cm (rozmiar powierzchni klejącej 56cm x 78cm)
- 1 x plaster chłonny 10cm x 25cm
- 1 x osłona na kończynę 35x120 cm 
- 1 x kabel do koagulacji dł. 3,2m
- 1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm
- 6 x ostrze nr 24,
- 1 x dren z końcówką do odsysania pola CH24, 2,1m
- 2 x miska plastikowa 1000 ml, niebieska
- 1 x strzykawka 50-60 ml, LL, 3 dzielna?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 19, pozycja 5
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Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x 90mm bez 
prowadnicy?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 19, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil-Point 24G x 90mm bez prowadnicy (pozostałe 
rozmiary z prowadnicą)?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 19, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil-Point, dostępną w rozmiarach 25G x 120mm 
oraz 27G x 120mm?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści aparat do płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV w całości 
pozbawiony ftalanów?
OPD: Dopuszcza  
Pakiet nr 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi z komorą wykonaną z PCV w całości 
pozbawiony ftalanów?
OPD: Dopuszcza 

Pakiet nr 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-
papier?
OPD: Dopuszcza 

Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 65cm H2O w obszarze 
krytycznym?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
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Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 66cm H2O w obszarze 
krytycznym?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 98,6N i na mokro 
99,7N?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 90N i na mokro 91,6N?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 28, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch w podwójnym opakowaniu transportowym: zewnętrzy karton 
oraz wewnętrzny worek foliowy?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 31, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, owinięcie zestawu, wzmocnienie w części 
środkowej 65x190 cm
- 1 x serweta U kształtna 200x260 cm, z wycięciem U 8,5cm x 85cm, dodatkowo wzmocniona 
warstwa chłonna 75cm x 100cm wokół wycięcia U, zintegrowane dwa uchwyty na przewody 
czterootworowe, kolor orange kolor niebieski. Wykonana z włókniny typu SMS o łącznej 
gramaturze w strefie krytycznej min. 100 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie 
krytycznej min. 900 cm H2O, 110cm H2O
- 2 x serweta samoprzylepna 90cm x 120cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze
min. 59 g/m2, odporność na przenikanie płynów 120cm H2O, 
 - 1 x taśma lepna 10x50 cm 
- 1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm 
- 1 x pojemnik na igły i skalpele, kolor czerwony 
- 1 x strzykawka 20 ml 
 - 1 x skalpel nr 15 
 - 1 x pojemnik plastikowy poj. 120 ml
- 1 x zestaw zestaw do odsysania dren CH 24 + końcówka Yankauer CH 21 (3,9mm/7,00mm (śr. 
wewn./śr.zewn.))
- 1 x dren do odsysania 300cm, 30CH z końcówkami 
- 10 x kompres z gazy 7,5x7,5 cm 12 warstw 
 - 1 x osłona na stolik Mayo 80x140cm, wzmocniona, kolor czerwony, z dużym wywinięciem, 
wykonana z folii PE o grubości min. 0,05 mm, warstwy chłonnej wykonanej z laminatu 
dwuwarstwowego o wymiarze 60cm x 140cm,  łączna gramatura w strefie wzmocnienia 80 g/m2, 
nieprzemakalności 188cm H2O, składane w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację. 
- 1 x fartuch chirurg. rozm. L, gramatura min. 45g/m2 
 - 1 x fartuch chirurg. rozm. XL, gramatura min. 45g/m2 
 - 4 x ręcznik do rąk ?
OPD: Zgodnie z SIWZ
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Pakiet nr 31, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą laryngologiczną wykonaną z włókniny typu SMS ze 
wzmocnieniem o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130g/m2 i odporności na przenikanie 
płynów 110cm H20?
OPD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 42
Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem w kształcie litery V wykończonym lamówką z tego 
samego materiału co bluza?
ODP: Dopuszcza nie wymaga 
Pakiet nr 42
Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni?
ODP: Dopuszcza nie wymaga 
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