
Śrem dnia   09.11. 2016 roku 
                                              

Dot. Nr sprawy: ZP/20 /PN/16

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2015 , poz.2164 z póź. zm.), Zamawiający  przesyła  zgodnie  z zapisami specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia  odpowiedź  na zadane  pytania do prowadzonego postępowania 
(nr sprawy:ZP/20 /PN/16) na: bieżące dostawy sprzętu jednorazowego użytku
W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  niżej przytoczone pytania.

Pytanie Nr 1
Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery 
katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości kon-
kurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pra-
gniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zi-
dentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach na-
szych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 2
SIWZ rozdział XVIII: Czy Zamawiający mógłby określić czy termin realizacji zamówienia będzie li-
czony w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 3 Pakiet nr 1:
poz. 1-3: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 4,Pakiet nr 1
Poz. 8, 10-21:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie więk-
szej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 5, Pakiet Nr 1
Poz. 29-30:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 6, Pakiet nr 1
Poz. 38,39:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje  bez zmian

Pytanie Nr 7,Pakiet Nr 1
Poz. 71-73,82:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie więk-
szej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 8,Pakiet nr 3 
poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley Fr 6 z balonem 3ml?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ



Pytanie Nr 9 poz.4,5 
Czy   Zamawiający    wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości kon-
kurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 10
Czy Zamawiający dopuści zawór lateksowy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ceno-
wo ofert?
Odpowiedź:
Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 11
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadruku numeru partii na cewniku, a dopuści z nadrukowanym 
rozmiarem cewnika, pojemnością balony i średnicą? 
Odpowiedź:
Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 12
Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley Fr 8,10 z balonem 3-5ml i rozmiary 12 – 26 z balonem 
5-10ml?
Odpowiedź:
Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 13
Poz. 7,9:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilo-
ści konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 14
Poz. 18-22:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 15
Poz. 19-20:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający dopuści dwa znaczniki głębokości w postaci dwóch niepełnych pierścieni?
Odpowiedź:
Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 17
Poz. 25:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 18
Czy Zamawiający dopuści następujące długości cewników: 150cm (dren) + 50 cm (reszta cewnika z 
końcówkami donosowymi) oraz 180cm (dren) + 50cm (reszta cewnika z końcówkami donosowymi)?
Odpowiedź:
Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 19 Pakiet nr 43
poz. 3-5:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilo-
ści konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowiedź:
 Zgodnie  z SIWZ



Pytanie Nr 20,Pakiet nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 83,84,85,86 do osobnego pakie-
tu?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 21,Pakiet nr 12
Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 1 i 2  dopuści kaniule bezpieczne o następujących rozmiarach:

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 15ml/min (żółta)
22G - Ø 0.5 - 0.8 mm, długość 25mm, 25ml/min (niebieska)
20G-  Ø 0.7 – 1.0 mm, długość 32mm, 55ml/min (różowa)
18G - Ø 0.9 – 1.2 mm, długość 40mm, 90ml/min (zielona)
17G - Ø 1.1 – 1.4 mm, długość 42mm, 135ml/min (biała)
16G - Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 42mm, 170ml/min (szara)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką     
   do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca.
- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko     
  strzykawką)
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi
- filtr hydrofobowy
- ścięcie  igły typu BLACK CUT
- skrzydełko mocujące kaniule
- koreczek Luer-Lock
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością 
czterem cienkim
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznacze-
niem według standardów ISO
- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający 
techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z wi-
doczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana 
pojedynczo.?
Odpowiedź:
 Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 22
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  opisanego jednorazowego uchwytu monopolarnego z wtykiem 3-piono-
wym? Wykonawca zobowiązuje się na nieodpłatne dostarczenie adaptera ( przejściówki z wtyku 3-pin na 1-pin) 
wraz z pierwszą dostawą.
Odpowiedź:
 Zgodnie  z SIWZ

Pytanie Nr 23
1.Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do 
centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni 
do 750 aktywacji, objętość wypełnienia 0,09 ml bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od 
BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, 
Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do 
( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego 
toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością de-
zynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie Nr 24
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tęt-
niczy, oraz niebieskim żylny  z przeliczeniem  zamawianej ilości co daje 95 par?

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ



Pytanie Nr 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 83 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie 
na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: 
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie  Nr 26 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie igły 0,6 mm, dł. ostrza 6 mm, osłonka o średnicy 
2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 27 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4 mm, 
pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 28 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, średnica cewni-
ka 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 29 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm, pozo-
stałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 30 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 10 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy 2,6 mm, pozosta-
łe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 31 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 12 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie szczypiec z rękojeścią połączoną trwa-
le z cewnikiem narzędzia za pomocą przegubu umożliwiającego pełna swobodę manipulacji narzę-
dziem i skuteczne czyszczenie/ sterylizację narzędzia, pozostałe parametry zgodne z opisem
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 32 pakiet nr 13
 Czy Zamawiający w pozycji 13 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek – dwustronna o dł. 
250 cm, średnica każdej z główek 6 mm, szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o śr. 5 
mm oraz 10 mm.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 33 pakiet nr 13
Czy Zamawiający w pozycji 14 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy główki 6 mm, po-
zostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 34 pakiet nr 13
 Czy Zamawiający w pozycji 16 Pakietu 13 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,3 mm, długość 
230 i 160 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 35 pakiet nr 16
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty 
na pozycję 2 pakietu nr 16.



Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie  Nr 36    
W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sto-
sownie  do art.8, art 96 ustawy Prawo zamówień publicznych praz § 4 ust.1 Rozporządzenia ministra Rozwoju w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwracamy się z prośbą o przekazanie da-
nych figurujących w pkt.4 protokołu tj. danych  dotyczących  osób  wykonujących  czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.    
Odpowiedź:                                             

4.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały po-
wierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wyko-
nujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wyko-
nujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie) 

Α. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik zamawiającego   (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): 
             Prezes Michał Sobolewski 

x wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych 

�   nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………..
………………..……………………..

(podać zakres czynności)

 Pani/Panu
 …….…………………………………..……………………………………………………………………...

(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych 
dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w art. 
17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

2. Komisja przetargowa  :

X została powołana w dniu  18.10.2016r na podstawie:zarządzenia  nr 1/11 z dnia 2 listopada 2011 roku- Regulamin pra-
cy komisji przetargowej pkt 2 oraz w rozumieniu  art.19 ust 2 PZP (Dz.U.z 2015 ,poz 2164 ze zm.) 

(załączyć odpowiedni dokument)
..........................................................................................................................................................
w składzie:
1. Przewodniczący komisji – mgr farmacji Agnieszka Witkowska
2. Członek komisji              - mgr farmacji Lucyna Jurgaś
3. Członek komisji              - Alina Pietrzak ( dział zamówień publicznych)

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie  komisji  złożyli  oświadczenie  określone w art.  17  ust.  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  
2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

�  nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności  
    w postępowaniu oraz podać zakres czynności):
….………………………………………………...   ………………………………………………………….
……………………………………………………  ………………………………………………………….
……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 

3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicz  -  
nych: - nie dotyczy

   �   został powołany w dniu ………………na podstawie: 
..........................................................................................................................................................

(załączyć odpowiedni dokument)
w składzie: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska członków zespołu)

�  nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:
….………………………………………………...   ………………………………………………………….
……………………………………………………  ………………………………………………………….
……………………………………………………  . …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w nadzorze)

4. Biegli  :

�  zostali powołani  (imiona i nazwiska biegłych):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo za-
mówień publicznych.

x nie zostali powołani

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu   (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz  
podać zakres czynności):

….………………………………………………..   …………………………………………………………
……………………………………………………  .…………………………………………………………
……………………………………………………   …………………………………………………………

                                       (imię, nazwisko)                                                               (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. 

Β. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 

(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1─5, w tym osoby wymienione w cz. 4  lit. A  
pkt 1─5, jeżeli dokonują tych czynności)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
mgr farmacji Agnieszka Witkowska

     

2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
mgr farmacji Agnieszka Witkowska – wartość w zł

       Alina Pietrzak – wartość w euro

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:

dział zamówień publicznych – Pietrzak Alina 
      

4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
mgr farmacji Agnieszka Witkowska
dział zamówień publicznych – Pietrzak Alina 

       .........................................................................................................................................................

5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące 
czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):

………………………………………………..        …………………………………………………………
………………………………………………..        …………………………………………………………
……………………………………………….         …………………………………………………………

                                  (imię, nazwisko)                                                 (czynność związana z przygotowaniem postępowania)

C.  Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo za-
mówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
─ Prawo zamówień publicznych

Kierownik zamawiającego lub  osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podej-
rzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, 
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o któ-
rej mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:



� nie
� tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska  oraz określić rodzaj relacji oraz podję-
te w związku z tym środki zaradcze)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postę-
powaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

Pytanie  Nr 37 , pakiet nr 24.                                                
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w poz. nr 1 kaczkę tradycyjną o wymiarach: 260 x 105 x 125 
mm pojemności 875 ml?
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
  
Pytanie  Nr 38, pakiet nr 24.            
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w poz. nr 2 miskę ogólnego zastosowania o wymiarach: śr. 
zew. 300 x śr. wew.260 x wys. 92 mm pojemności 3 l?
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ
 
Pytanie  Nr 39 , pakiet nr 24.            
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w poz. nr 3 basen płaski o wymiarach: 365 x 270 x 85 mm 
kompatybilne z podstawami dla basenów płaskich?
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 40 , pakiet nr 24.            
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w poz. nr 5 miskę nerkowatą o wymiarach: 280 x 165 x 45 
mm?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ
 
Pytanie  Nr 41 , pakiet nr 24.            
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 w poz. nr 6 proszek żelujący w saszetkach 7 g absorbujący 
1200 ml płynu?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ
 
Pytanie  Nr 42 , pakiet nr 24.            
Czy Zamawiający w pakiecie 24 w poz. nr 6 będzie chciał zamawiać 1 opakowanie handlowe (100 szt. 
saszetek) czy 100 opakowań po 100 szt. saszetek?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 43 , pakiet nr 27 poz. 9,10
Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy bez?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje papierów z nadrukiem 

Pytanie  Nr 44 ,pakiet nr 33 poz. 2
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje elektrody do badań holterowskich z 
podłużnym otworem służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG bez przecięcia bo-
ków elektrody, co zapobiega rozerwaniu elektrody oraz pozwala na zamocowanie przewodów dołącze-
niowych w  trwały i komfortowy  dla pacjenta sposób, gwarantując tym samym  stabilność i ciągłość 
przesyłu sygnału EKG?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie  Nr 45 , pakiet nr 33 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 x 30 mm, przy pozosta-
łych parametrach bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. elektrody



Pytanie  Nr 46
Projekt umowy – par. 1 ust. 3
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek 
zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedo-
puszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych po-
zycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie 
od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa 
ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonaw-
ca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przy-
gotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę 
przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowol-
nie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .
Ilość wyrobów została określona z należytą starannością na podstawie  aktualnych potrzeb Zamawiają-
cego, natomiast jakie będą faktyczne potrzeby  jest to zależne od ilości pacjentów.

Pytanie  Nr 47 Dotyczy pakietu 33, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 48 mm ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 48, Pakiet 11, ilość pozycji 15, pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakiet 11 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 49
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego rozpatrzyć w ciągu 5 dni robo-
czych daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 50
Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wy-
magalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji 
następnych zamówień”.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 51
Dotyczy warunków umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego 
należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 za dostarczony towar. Wyko-
nawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Za-
mawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrące-
nia”
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 52
Dotyczy warunków umowy § 4  ust. 4
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej 
z tej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 



Pytanie Nr 53
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 54
Dotyczy warunków umowy § 6  ust. 1
Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesiecznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z obowiązkiem rozliczenia ewentual-
nych należności” 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 55
Dotyczy zapisów SIWZ pkt 3.4
Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o  wyro-
bach medycznych w brzmieniu: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje  
używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się  
w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” do-
puści możliwość zaoferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyrobów medycznych oznakowanych w języku polskim

Pytanie Nr 56
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczę-
ta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie Nr 57 Pakiet nr 31, poz. 3 
Prosimy o  dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o obniżonej grubości. 
Grubość na palcu 0,11 mm, dłoni 0,06mm, mankiecie 0,05mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko 
na palcach, kolor niebieski/fioletowy, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywno-
ścią potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Wolne od tiuramów. Rozmiar kodowany kolorystycz-
nie na opakowaniu. AQL ≤ 1,5.  Opakowanie a'200 sztuk  - rozmiar S,M,L. 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie Nr 58 Pakiet nr 31, poz. 4 
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. Państwa 
zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej 
oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych. 
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 59 Pakiet 31, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 100µg/g?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie Nr 60 Pakiet 31, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm, na dłoni 0,06mm oraz mankiecie 
0,05mm pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice



Pytanie Nr 61 Pakiet 31, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości min 290mm, grubości na palcu min 0,13mm, 
dłoni min 0,10mm oraz mankiecie min 0,08mm pakowane po 100 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie Nr 62 Dotyczy pakietu 26 poz. 6.
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wyko-
nany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabez-
pieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku 
polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązują-
cym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 
grudnia 2008r. Produkt posiada oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie 
ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych. Pojemnik o pojemności całkowitej 5000 ml do-
ciskany o wymiarach: Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w pojemniki

Pytanie Nr 63, Pakiet nr 31,poz.3
Prosimy o dopuszczenie  rękawic diagnostycznych  nitrylowych  bezpudrowych o obniżonej  grubości . 
Grubość na palcu  0,11 mm, dłoni 0,06mm, mankiecie  0,05mm. Rolowany mankiet , teksturowane 
tylko na palcach, kolor niebieski/fioletowy, chlorowane  od wewnątrz , długość min 240mm. Zareje-
strowane  jako wyrób  medyczny oraz  środek ochrony  osobistej kategorii III. Dopuszczone do 
kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Wolne od tiuramów. Rozmiar kodo-
wany kolorystycznie na opakowaniu AQL ≤1,5. Opakowanie a 200 szt- rozmiar S,M,L.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie Nr 64, poz.4
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic  diagnostycznych . Państwa 
zgoda pozwoli na złożenie  wielu konkurencyjnych ofert i tym samym  zapewni wybór  najkorzystniej-
szej oferty oraz najlepsze  wydatkowanie środków finansowych.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 65 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni - czyli 
pieluchomajtek wykonanych z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni,  wykona-
nego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego 
do tego celu?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 66 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki 
którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 67 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-3:
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 68 Dot. Pakiet nr 29, poz. 1, 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby w powyższych pozycjach zostały zaoferowane dwa odrębne produkty 
w rozmiarze L oraz XL?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 69  Dot. Pakiet nr 29, poz. 1-4:
Czy Zamawiający z toku badania ofert zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do dostarczenia 
próbek potwierdzających spełnianie wymogów SIWZ? 



Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 70  Dot. Pakiet nr 29, poz. 5-7:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dla dzieci posiadały atest PZH, co należy potwierdzić 
dołączeniem stosownego dokumentu do złożonej oferty?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 71 Dot. Pakiet nr 29, poz. 5-7:
Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki po-
siadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? 
 Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 72 Dot. Pakiet nr 29, poz. 7:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających wycięcie na kikut pępowinowy?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 73 Dot. projektu umowy:
Czy za dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”? 
Odpowiedź:
TAK 

Pytanie Nr 74 Pakiet 18 poz. 1 i 2
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników wy-
maga aby rękawice cechowały się obniżoną zawartością protein <20µg/g. Im niższy jest ich poziom 
tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznych.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie Nr 75 Pakiet 31 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o grubości na palcach 0,12mm, dłoni 
0,08mm, na mankiecie 0,06mm nieznacznie różniącej się od tej wyspecyfikowanej przez Zamawiające-
go. Większa grubość na palcach  zwiększa wytrzymałość rękawicy na uszkodzenia mechaniczne gdyż 
to właśnie ten obszar dłoni jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Ponadto zaoferowane rękawice 
są miękkie, elastyczne i umożliwiają wykonywanie precyzyjnych ruchów. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie Nr 76 Pakiet 31 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 4 rękawicy 
nieznacznie różniącej się parametrami tj. o grubości na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,09 mm, na mankie-
cie 0,07, w opakowaniu a’100 szt., spełniającej pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie Nr 77 Pakiet 32 poz. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy o grubości na palcach 0,36-0,37mm, 
dłoni 0,32-0,33mm, nieznacznie różniącej się od tej wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. Pozosta-
łe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie  Nr 78  Dotyczy pak 23 poz 3 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 23 poz. 3 oraz umieszczenie tego asor-
tymentu w oddzielnym pakiecie, np. 23 A. Podział pakietu nie narusza zapisów art.32 ust.2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostaw-
cę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.
Odpowiedź: 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 79 Dotyczy §6 pkt.1 wzoru umowy



Prosimy o zmianę brzmienia w zapisie umowy na ,, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia 
umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalenda-
rzowego, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do należytego wywiąza-
nia się z umowy.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie Nr 80
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę i wydzieli poz. 31 i utworzy oddzielny pakiet dla nakłuwa-
czy jednorazowych, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie korzystnej ceny od innych podmiotów niż 
hurtownie farmaceutyczne?
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 81
Czy Zamawiający w w Pakiecie 1 poz. 31 dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 
mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty 
noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 
mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne 
zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w nakłuwacze

Pytanie Nr 82,Pakiet 1  poz. 8-22
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 83,Pakiet 1 poz. 26-27  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 84,Pakiet 1 poz. 40-41  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 85,Pakiet 1 poz. 54-64  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 86,Pakiet 1 poz. 57
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki pakowane po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formu-
larzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w/w strzykawki

Pytanie Nr 87 Pakiet 1 poz. 54-57
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z niebieskim tłokiem. Kolor tłoka nie ma medycz-
nego uzasadnienia. Jednocześnie dodatkowy wymóg aby na opakowaniu jednostkowe zawierało infor-
mację o braku ftalanów jednoznacznie wskazuje tylko jednego producenta. W związku z tym ,iż Zama-
wiający nie daje możliwości  zaproponowania produktu równoważnego ma duży wpływ na złożenie 
oferty konkurencyjnej a pozostawienie obecnego zapisu sugerowałoby, iż Zamawiający dokonał wybo-
ry oferty już na etapie tworzenia SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem  w kolorze niebieskim. Pozostałe zapisy w SIWZ pozostaja 
bez zmian 



Pytanie Nr 88,Pakiet 1 poz. 83-85 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 89,Pakiet 1 poz. 63
Prosimy o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igła w rozmiarze 0,5 x 16 mm.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 90,Pakiet 1 poz. 63
Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igła w rozmiarze 0,45 x 13  mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w/w strzykawkę.

Pytanie Nr 91,Pakiet 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, ko-
mora kroplowa o długości 60 mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostko-
wym), igła biorcza ścięta stożkowo zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość za-
bezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta umieszczona trwale, opakowanie kolorystycz-
ne folia-papier, sterylny. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta i nie 
daje możliwości złożenia oferty z równoważnym produktem.  Pozostawienie obecnego zapisu sugero-
wałoby, iż Zamawiający dokonał wybory oferty już na etapie tworzenia SIWZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 92, Pakiet 2 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/ w przyrządu do przetaczania płynów  infuzyjnych burszty-
nowy w workiem do osłony podawanego płynu przed światłem w kolorze żółtym pakowanym osobno. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 93,Pakiet 3 poz. 11
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 94,Pakiet 3 poz. 13
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 95,Pakiet 3 poz. 16
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to 
Państwu na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie Nr 96,Pakiet 12 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie Kaniula żylna, plastykowa  wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pa-
sami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samo-
zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem 
się personelu.  Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym 
samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniula-
cji. Oznaczenie kolorami odpowiadającymi rozmiarowi. Zastawką antyzwrotną gwarantujący wysokie 
bezpieczeństwo  zatrzymując  wypływ  krwi  poza  kaniulę.  Rozmiary:   16Gx45mm;  17Gx45mm; 
18Gx32mm i 45mm; 20G x 32mm; 22G x 25mm. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko 



dwóch producentów kaniul i nie daje możliwości zaoferowania równoważnego produktu innym produ-
centom.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 97,Pakiet 12 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie Bezpieczna kaniula żylna  wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP (do wybo-
ru)  z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjal-
ny automatyczny plastikowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający ko-
niec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany 
bezpiecznym korkiem .  Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego 
co  minimalizuje ryzyko infekcji oraz  otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przepro-
wadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną gwarantującą wysokie 
bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę Nazwa producenta  umieszczona na kaniul. 
Rozmiary: 14G(2,0)x45mm  16G(1,7)x45mm 17G(1,5)x45mm 18G-(1,3)dł.32mm  i 45mm 20G(1,0) 
dł.32mm 22G (0,8)-25mm.   Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko dwóch producentów ka-
niul i nie daje możliwości zaoferowania równoważnego produktu innym producentom.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

 Pytanie Nr 98, Pakiet 18, Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 279 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

Pytanie Nr 99, Pakiet 31 ,Poz. 1 
- Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na 
użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpudro-
we, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową 
z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane 
opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga w/w rękawic.

Pytanie 100, Dotyczy Zadania nr 34
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości 
od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DO-
KONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod 
biernych, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytko-
wania wystawione przez producenta elektrod,  o powierzchni przewodzącej 107 cm2 (wymaga-
ne 90cm2) 
i rozmiarach 164x117 mm (wymagane 128x122mm); Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w 
żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.   

NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ BEZPIECZ-
NIE APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). 

                 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 101,Pakiet 1 pozycja 42-43 
 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 poz. 42 i 43 oraz utworzenie osobnego zadania 
tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na 
wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór 



dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pa-
kietu.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie 102 Pakiet 1 pozycja 42-43 
Prosimy o potwierdzenie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator przepły-
wu oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga przewodów z rolkowym regulatorem przepływu w poz 42-43 oraz dodatkowy 
zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji w poz.43.

Pytanie 103,Pakiet 1 pozycja 83 
Prosimy o wydzielenie pozycji 83 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą część pakietu a tym samym pozwoli Zamawiają-
cemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie 104,Pakiet 11 pozycja 1 
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na zło-
żenie konkurencyjnej cenowo oferty na ten asortyment a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osią-
gniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie 105,Pakiet 11 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem pręd-
kości przepływu skala 5-250?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106,Pakiet 11 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem pręd-
kości przepływu bez zastawki antyrefluksowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 107,Pakiet 11 pozycja 1 
 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem pręd-
kości przepływu z komorą jednoczęściową wykonaną w całości z miękkiego tworzywa?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 108Pakiet 23 pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny flizelinowy w kolorze niebieskim lub zielonym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w/w fartuchy.

Pytanie 109,Pakiet 23 pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o długości 116 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w/w fartuch.

Pytanie 110,Pakiet 26 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki o pojemności 50 ml?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 111,Pakiet 26 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki o pojemności 250 ml wykonane z polipropylenu (PP) z 
pokrywą wciskaną, bez dodatkowej uszczelki?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ



Pytanie 112,Pakiet 26 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki o pojemności 1000 ml wykonane z polipropylenu (PP) 
z pokrywą wciskaną, bez dodatkowej uszczelki?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 113Pakiet 26 pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki o pojemności 2300 ml wykonane z polipropylenu (PP) 
z pokrywą wciskaną, bez dodatkowej uszczelki?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 114,Pakiet 26 pozycja 6 –
Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki o pojemności 5000 ml wykonane z polipropylenu 
(PP) ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115, Pakiet 12
Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule żylne mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje produktu sterylnego, gotowego do użytku

Pytanie 116, Pakiet nr 19 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezro-
czystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobój-
czym ( Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością  zastosowa-
nia podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowe-
go, rektoskopii, kolonoskopii,w aplikatorze  harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą  ważności i 
składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier- folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 
aplikatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w żel
Pytanie 117, Pakiet nr 19 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezro-
czystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobój-
czym ( Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością  zastosowa-
nia podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowe-
go, rektoskopii, kolonoskopii,w aplikatorze  harmonijkowym o pojemności 8,5 g, z datą  ważności i 
składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier- folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 
aplikatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w żel

Pytanie 118, Pakiet nr 19 poz.1
Czy Zamawiający  dopuszcza sterylne żele znieczulające zawierające substancje konserwujące 
i parabeny?
Odpowiedź:
NIE 
Pytanie 119, Pakiet nr 19 poz.2
Czy Zamawiający oczekuje  aby w przypadku stosowania oferowanego żelu  do wprowadzenia 
cystoskopu,żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w żel

Pytanie 120, Pakiet nr 19 poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  myjek firmy Sage o następujących  parametrach: myjki w 
rozmiarze 22x22cm, zawierające  w składzie  3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 
mg dimitikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu w 
opakowaniu  zapewniającym możliwość  podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy 
mocy 1.000W, pakowane po 8 sztuk. Pozostałe parametry bez zmian.



Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w/w myjki pod warunkiem  przeliczenia ilości

Pytanie 121, Pakiet nr 19 poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem , z zastawką manualną do 
regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną  gąbką na górnej powierzchni. Pa-
kowana pojedynczo.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczki

Pytanie 122, Pakiet nr 19 poz.6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  czepka do mycia głowy pacjenta, niewymagający dodatkowe-
go  namoczenia głowy, bez spłukania,  dwuwarstwowa struktura  czepka z wyraźnie oddzieloną w celu 
równomiernego  rozprowadzenia roztworu zewnętrzną  folią od nawilżonej  warstwy absorpcyjnej, za-
wierający w składzie : 150g (+/- 10g) nie wymagającego  spłukiwania roztworu z zawartością wody,
simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu  elektryczności statycznej, bez  lateksu, w opa-
kowaniu zapewniającym możliwość  podgrzewania  w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 
1.000 W. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w czepki

Pytanie 123,  Zadanie nr 13
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 6, 
7, 8, 9, 10, 13 tworząc nowy pakiet i dopuści:
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 124,  Zadanie nr 13,Poz. 7
Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, łyżeczki owalne z igłą do biopsji, powlekane, dł. 180cm, średnica 
2,3 mm.
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .

Pytanie 125, Zadanie nr 13, Poz. 10
Chwytak jednorazowy do polipów, elastyczny woreczek foliowy rozpostarty na pętli o śr. 35 mm, nie 
zawierający lateksu, średnica cewnika 2,4mm.
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .

Pytanie 126,  Zadanie nr 13,Poz. 13
Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych:
Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230cm, śr. każdej  z główek 5-7mm, śr. 
cewnika 1,8mm. 
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .

Pytanie 127,  Zadanie nr 13, Poz.13
Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5/12mm.
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian .

Pytanie 128   dot. pakiet nr 40 - wyroby medyczne do strzykawki automatycznej NEMOTO  
W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający będzie wyma-
gać od Wykonawców zaoferowania w pakiecie nr 40 wkładów do strzykawki automatycznej NEMOTO, 
które są aprobowane przez producenta strzykawki i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwiso-
wego, w pełni kompatybilne i które nie powodują usterek w działaniu wstrzykiwacza podczas jego eks-
ploatacji ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po ja-
kichkolwiek działaniach serwisowych dotyczących wstrzykiwacza? 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaofe-
rowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem 
wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym 



oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwi-
sowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były 
poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego 
przedstawiciela serwisowego, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie 
będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i 
rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglą-
dach i innych działaniach serwisowych.
W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisów Załącznika Nr 1.1 do SIWZ w pa-
kiecie nr 40:

PAKIET nr 
40

l.p. Nazwa J.m. Ilość

Cena 
jedn.
netto

V AT
%

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

 produ-
cent/na-
zwa han-
dlowa/ nr 
katalogo-
wy

1 Komplet 
wkładów 
do strzy-
kawki au-
tomatycz-
nej do CT 
NEMOTO 
składajacy 
się z 
dwóch 
osobno pa-
kowanych 
zestawów:
1. wkład o 
poj. 200 
ml, ostrze 
spike, złą-
cze szyb-
kiego na-
pełniania, 
złącze ni-
skiego ci-
śnienia o 
dł. 150 cm 
z trójni-
kiem i za-
workiem 
antyzwrot-
nym
2: wkład o 
poj. 100 
ml, ostrze 
spike
- Kompa-
tybilność 
zestawu z 
posiada-
nym przez 
Zamawia-
jącego 
wstrzyki-

szt. 470        



waczem 
kontrastu 
potwier-
dzona 
przez pro-
ducenta 
wstrzyki-
wacza 
lub/i jego 
autoryzo-
wanego 
przedsta-
wiciela/ser
wis

2

Wkład do 
strzykawki 
automa-
tycznej do 
CT NEMO-
TO, jedno-
komorowe 
o pojem-
ności 
200ml, 
jednorazo-
we, jało-
we, złącze 
niskiego ci-
śnienia o 
dł. 150 cm 
i złącze 
szybkiego 
napełnia-
nia w ze-
stawie
- Kompa-
tybilność 
zestawu z 
posiada-
nym przez 
Zamawia-
jącego 
wstrzyki-
waczem 
kontrastu 
potwier-
dzona 
przez pro-
ducenta 
wstrzyki-
wacza 
lub/i jego 
autoryzo-
wanego 
przedsta-
wiciela/ser
wis

szt. 450      

Dopuszcza 
się wyłącz-
nie pakiet 
wypełniony 
w całości RAZEM Wartość     



W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów wnosi-
my o żądanie od Wykonawców następujących oświadczeń:

  
1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy 
składu fizyko-                              -chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem 
ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),
2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną CT NE-
MOTO (do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub autoryzowanego przedstawi-
ciela serwisowego),
3. że Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw strzykawki NEMOTO i elimi-
nacji usterek w jej działaniu, jeżeli konieczność naprawy lub usunięcia usterki będzie wy-
nikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego. Stan faktyczny czy 
uszkodzenie/usterka wstrzykiwacza jest wynikiem zastosowania zamiennika produktu 
oryginalnego czy błędu personelu obsługującego rozstrzygać będzie raport producenta 
wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Uprzejmie informujemy, że stosowanie materiałów eksploatacyjnych nieautoryzowanych firm 
i nieapropobowanych przez producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego może 
mieć bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika końco-
wego, tj. może – w wyniku ich stosowania - zaistnieć incydent medyczny. Mogą również wystąpić pro-
blemy eksploatacyjne                           i serwisowe, które są wprost połączone z używaniem innych 
akcesoriów jednorazowych niż zalecane, takie jak: brak rozpoznania nieautoryzowanych wkładów 
przez wstrzykiwacz kontrastu, uszkodzenia elementów elektronicznych, niekontrolowane zalania, wy-
cieki. 
Używanie nieautoryzowanych materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu NEMOTO do-
starczanych przez nieautoryzowane podmioty może negatywnie wpłynąć na pracę całego wstrzykiwa-
cza                      i spowoduje automatyczne unieważnienie zapisów gwarancyjnych i serwisowych, w 
szczególności w tym zakresie, w którym zostały one naruszone przez Zamawiającego poprzez stoso-
wanie niewłaściwych materiałów. Używanie akcesoriów innych niż aprobowane przez NEMOTO i/lub 
jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego może także w znacznym stopniu zwiększyć koszty 
napraw wstrzykiwacza, w szczególności, gdy gwarancja na posiadany wstrzykiwacz kontrastu wygasła 
lub została cofnięta.   
Informujemy również, że w przypadku prowadzenia eksploatacji wstrzykiwacza NEMOTO z wykorzysta-
niem akcesoriów nieznanych, nieautoryzowanych przez producenta NEMOTO i/lub autoryzowanego 
przedstawiciela serwisowego, firm, odpowiedzialność finansową, merytoryczną i cywilno-prawną za 
stan techniczny i za prawidłowe działanie wstrzykiwacza kontrastu oraz za ich wpływ na bezpieczeń-
stwo osób trzecich,  tj. personel szpitala i badanów pacjentów oraz za wystąpienie ew. incydentu me-
dycznego, musi ponosić Wykonawca oferujący nieautoryzowane akcesoria lub też ich producent. 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 129,Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami bocznymi i jednym centralny?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w cewniki

Pytanie 130 Pakiet 1, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 5 -11- 8 mm?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w łącznik

Pytanie 131 Pakiet 1, pozycja 54-57
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 132 Pakiet 1, pozycja 54
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 2,5 ml?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ



Pytanie 133 Pakiet 1, pozycja 55
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 5,5 ml skalowaną co 0,2 ml?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 134 Pakiet 1, pozycja 56
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 11 ml skalowaną co 0,2 ml?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 135Pakiet 1, pozycja 57
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną do 22 ml?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 136 Pakiet 1, pozycja 64
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 137 Pakiet 1, pozycja 66
Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25 mm?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w szkiełka

Pytanie 138 Pakiet 1, pozycja 77
Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem w rozmiarze wewnętrznym 5,6 mm i zewnętrzym 8 mm?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 139 Pakiet 1, pozycja 83
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy odporny na ciśnienie do 40psi, posiadający przepływ do 
360ml/min oraz objętość wypełnienia do 0,09 ml, system może być stosowany przez 7 dni lub do 140 
użyć?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza  w/w systemy bezigłowe

Pytanie 140 Pakiet 1, pozycje 45-49, 69-70,83-86
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Po-
dział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie 141Pakiet 2, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z PCV , w całości pozbawiony ftalanów, bez 
możliwości zabezpieczenia igły oraz bez nazwy producenta?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 142 Pakiet 2, pozycja 3
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję ?
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie 143Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany ze 100% silikonu?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 144 Pakiet 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany ze 100% silikonu z balonem 80-100 ml?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ



Pytanie 145 Pakiet 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml i odstąpi od wymogu by numer partii umieszczony 
był na cewniku?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 146 Pakiet 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3-5ml dla rozmiarów CH8 i CH10 , balon 30-50 ml dla roz-
miaru CH26 i odstąpi od wymogu by numer partii umieszczony był na cewniku?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 147 Pakiet 3, pozycja 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewnik posiadał skalowanie?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 148 Pakiet 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści igły w których z prowadnicą dostępne są rozmiary 25G oraz 26G, reszta wy-
maganych rozmiarów bez prowadnicy?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149 Pakiet 3, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4,4 x 4,4cm?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 150 Pakiet 3, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 151 Pakiet 3, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV pokrytego warstwą silikonu w rozmiarach 2,0-7,0?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 152 Pakiet 3, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści rurkę skalowaną co 2 cm w rozmiarach 3,0-10,0?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 153 Pakiet 3, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści rurkę skalowaną co 2 cm ?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 154 Pakiet 3, pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV i odstąpi od wymogu by rurka była silikonowana?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 155 Pakiet 3, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV i odstąpi od wymogu by rurka była silikonowana?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w opatrunki

Pytanie 156 Pakiet 3, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PCV i odstąpi od wymogu by rurka była silikonowana, w 
rozmiarach 6,0; 7,0; ,8,0;  8,5; 9,0?

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rurkę



Pytanie 157 Pakiet 3, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę w rozmiarach 80 x 45 x 35mm?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczkę

Pytanie 158Pakiet 3, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści sterylne wąsy tlenowe?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w wąsy tlenowe 

Pytanie 159 Pakiet 3, pozycja 17,28-34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Po-
dział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:  
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 160 Pakiet 3, pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści sondy w rozmiarach 85 cm w rozmiarach CH16-20?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w sondy 
Pytanie 161 Pakiet 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50μg/g?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 162 Pakiet 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne  folio-
we?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 163 Pakiet 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawi-
cy?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 164 Pakiet 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280 mm do 300 mm w zależności od rozmiaru?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 165 Pakiet 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL=0,65?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 166 Pakiet 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne  folio-
we?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 167 Pakiet 31 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,07mm (±0,03mm), na dłoni 0,07mm 
(±0,03mm), na mankiecie 0,06mm (±0,03mm)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice



Pytanie 168 Pakiet 31 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm), na dłoni 0,07mm 
(±0,02mm), na mankiecie 0,06mm (±0,02mm)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 169 Pakiet 31 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01mm), na dłoni 0,07mm 
(±0,01mm), na mankiecie 0,06mm (±0,01mm)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 170 Pakiet 31 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm, na dłoni 0,14mm, na mankiecie 
0,11mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 171 Pakiet 31 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyce-
ną za 200 opakowań?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w rękawice

Pytanie 172 Pakiet 32 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o min. długości 293mm, grubości na palcu 0,40 mm,  na dłoni 0,30 
mm ? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 173 Pakiet 23, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści fartuchy zielone lub niebieskie?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w fartuchy

Pytanie 174 Pytanie 174 Pakiet nr 26, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml wykonany z polietylenu?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 175 Pakiet nr 26, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w pojemnik

Pytanie 176 Pakiet nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112 x 100x100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w papier

Pytanie 177 Pakiet nr 27, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści papier  o długości 30 m?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w papier

Pytanie 178 Pakiet nr 27, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści papier  w rozmiarze 108 x 25 m?
Pakiet 38, pozycja 4
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w papier

Pytanie 179
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji podkładu podfoliowanego o szer. 50cm, 
dł. 50 m, perforacja co 38 cm, kolor niebieski lub biały, z przeliczeniem ilości na 43 szt.?



Pakiet 40, pozycja 2
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 180
Czy Zamawiający dopuści wkład z kolcem spike do szybkiego napełniania?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 181   Pakiet 1, pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści  dren do jamy otrzewnej wykonany z medycznego PCV rozmiary CH 18-28? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w dren

Pytanie 182   Pakiet 1, pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści  dren do jamy otrzewnej wykonany z silikonu rozmiary CH 18-28? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 183   Pakiet 1, pozycja 36  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie pojemników do moczu w opakowaniach 30 sztuk z jednocze-
snym przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w pojemniki

Pytanie 184 P  akiet 1, pozycja 36  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie pojemników do moczu w opakowaniach 100 sztuk z jednocze-
snym przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w pojemniki

Pytanie 185   Pakiet 1, pozycja 37  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie prezerwatyw w opakowaniach 144 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w prezerwatywy

Pytanie 186   Pakiet 1, pozycja 54  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie strzykawki o poj.  2 ml z rozszerzeniem do 2,5ml z niebieskim 
tłokiem, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 187   Pakiet 1, pozycja 54-57  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie strzykawki z niebieskim tłokiem,  pozostałe wymagania zgod-
ne z SIWZ? Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych 
strzykawek iniekcyjnych, nie określają koloru tłoka strzykawki. W przypadku negatywnej odpowiedzi 
prosimy o merytoryczne uzasadnienie. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza w/w strzykawki

Pytanie 188   Pakiet 2, pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie przyrządu z osobno pakowaną osłonką w kolorze zielonym o 
wymiarach min 200mmx300mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w przyrządy

Pytanie 189   Pakiet 12, pozycja 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej, wykonanej z podwójnie oczyszczone-
go teflonu (PTFE), z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca wtopione 4 paski kontrastujące 
w promieniach RTG. Wyposażona w samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze 
wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, logo producenta  na kaniuli. Pakowana 
w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości



W rozmiarach :
Rozmiar : 
24G ( 0,7 ) ,   dł. - 19mm  , przepływ :  20ml/min. 
22G ( 0,9 ) ,   dł. - 25mm , przepływ :  36ml/min. 
20G  ( 1,1 ) ,   dł. - 32mm , przepływ :  60ml/min. 
18G  ( 1,3 ) ,   dł. - 45mm , przepływ :  90ml/min. 
17G  ( 1,5 ) ,   dł.- 45mm , przepływ  :  140ml/min. 
16G  ( 1,7 ) ,   dł.- 45mm , przepływ :  180ml/min? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 190   Pakiet 12, pozycja 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej bezpiecznej, wykonanej z podwójnie 
oczyszczonego teflonu (PTFE), z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca dwa szerokie wto-
pione  paski kontrastujące w promieniach RTG,  powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym pa-
skom RTG. Wyposażona w metalowo plastikowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący perso-
nel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze 
wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia. Pakowana w sztywne opakowanie typu 
Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości, logo producenta na kaniuli
W rozmiarach :
22G ( 0,9 ) , dł. 25mm , przepływ :  36ml/min 
20G ( 1,1 ) , dł. 32mm , przepływ :  60ml/min 
18G ( 1,3 ) , dł. 45mm , przepływ :  90ml/min 
17G ( 1,5 ) , dł. 45mm , przepływ :  125ml/min 
16G ( 1,7 ) , dł. 45mm , przepływ :  180ml/min 
14G ( 2,1 ) , dł. 45mm , przepływ :  270ml/min?
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 191   Pakiet 24, pozycja 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki o wymiarach : dł.168mm, szer. 90mm, wys. 
60mm  o pojemności 875ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w kaczki

Pytanie 192   Pakiet 24, pozycja 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miski ogólnego zastosowania  o wymiarach : 
dł.290mm, szer. 290mm, wys. 100mm  o pojemności 3l, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w miski

Pytanie 193   Pakiet 24, pozycja 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie basenu płaskiego dużego  o wymiarach : dł.370mm, 
szer. 280mm, wys. 90mm  o pojemności 2l, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w/w baseny plaskie

Z poważaniem

mgr. farmacji  Agnieszka Witkowska
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