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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 06 lipca 2020 r. 
Znak sprawy: 06/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę leków, płynów infuzyjnych, 
preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży 
diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, 
materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej pod nr 2020/S 111-269044 z dnia 10 czerwca 2020 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci? 
Form doustnych, tj. wycenę zamiast tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o powolnym 
uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie? 
Wycenę ampułek zamiast fiolek lub ampułko-strzykawek i odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Zmiana postaci leków określonych w SIWZ na inne formy może odbyć się za zgodą Zamawiającego po 
uprzednim wskazaniu konkretnej pozycji i oferowanej zamiennej postaci leku. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -               o powolnym uwalnianiu 
–(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  
Odpowiedź: 
Zmiana postaci leków określonych w SIWZ na inne formy może odbyć się za zgodą Zamawiającego po 
uprzednim wskazaniu konkretnej pozycji i oferowanej zamiennej postaci leku. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek? 
Odpowiedź: 
Zmiana postaci leków określonych w SIWZ na inne formy może odbyć się za zgodą Zamawiającego po 
uprzednim wskazaniu konkretnej pozycji i oferowanej zamiennej postaci leku. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 
na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, amp., kg, itp.), niż umieszczone w SIWZ. Czy należy 
podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej  
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 5 
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Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 
danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  
Odpowiedź: 
W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak 
dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić 
odpowiednią adnotację pod pakietem. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 
na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w 
SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 
korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej  
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 7 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc 
po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej  
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane 
lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?  
Odpowiedź: 
Zmiana postaci leków określonych w SIWZ na inne formy może odbyć się za zgodą Zamawiającego po 
uprzednim wskazaniu konkretnej pozycji i oferowanej zamiennej postaci leku. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-
strzykawki i odwrotnie?  
Odpowiedź: 
Zmiana postaci leków określonych w SIWZ na inne formy może odbyć się za zgodą Zamawiającego po 
uprzednim wskazaniu konkretnej pozycji i oferowanej zamiennej postaci leku. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem 
zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, 
ml itp.)  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej  
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 
umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości 
terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone 
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?  
Odpowiedź: 
W przypadku dozwolonej zamiany ilości sztuk w opakowaniu ilość oferowanych opakowań wynika z 
przeliczenia zamawianych opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o informację jak należy postąpić w przypadku wyceny produktów, których obecnie brak na rynku; Czy 
należy podać ostatnią cenę sprzedaży i informację o braku pod pakietem? 
Odpowiedź: 
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W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak 
dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić 
odpowiednią adnotację pod pakietem. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli 
aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa 
w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży 
Odpowiedź: 
W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak 
dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić 
odpowiednią adnotację pod pakietem. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9, 120, 206, 477, 478, 463) 
Pakiet 1 poz. 9,120,206,477,478,463, Czy Zamawiający dopuści postać „ tabletka”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 14) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 14 Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy w dawce: 0,1 G/ML 5 AMP. A 5ML? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, poz. 14) 
Pakiet 1 poz. 14 Preparat obecnie jest na braku , czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny oraz 
informacji o braku pod pakietem? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, poz. 21, 70, 119, 284, 294, 379, 402, 523) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21,70,119,284.294,379,402,523   Ze względu na  Brak  produkcji leków proszę o 
wydzielenie pozycji  z pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycję nr 70, 294, 379. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, poz. 46) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 46 Zamawiający miał na myśli Koszyczek Arniki zioła do zaparzania? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, poz. 46) 
Czy Zamawiający dopuszcza również produkt zarejestrowany jako produkt leczniczy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, poz. 51) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I , poz.51  produkt Atracuri besilas 
10mg/ml ,5 amp.  5 m (r-r do wstrzykiwań i infuzji)l posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który 
pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 
25°C? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, poz. 63) 
Pakiet 1 poz. 63 Czy Zamawiający wyrazie zgodę na opakowanie x60 tabl. - 40 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77) 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne poz. 77 (Bupivacainum 20 mg/ 4 ml 5 amp.) 
wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych 
opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków 
anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w 
czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, 
pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile 
and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30) 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 99, 100, 355) 
Pakiet 1 poz.99,100,355 Czy Zamawiający dopuści postać „ tabl. Powlekana”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, poz. 103) 
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 1 pozycja 103, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość 
przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128) 
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2mg/ml * 5 amp. a 5 ml ( r-r do wstrzykiwań i infuzji) w 
Pakiecie nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I  , poz. 128 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 
substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128) 
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2mg/ml * 5 amp. a 5 ml ( r-r do wstrzykiwań i infuzji) w 
Pakiecie nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I  , poz. 128  posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 
(całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128) 
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2mg/ml * 5 amp. a 5 ml ( r-r do wstrzykiwań i infuzji) w 
Pakiecie nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I  , poz. 128 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 
okresu ważności po rozcieńczeniu  w temperaturze: 5 do 25 °C czy też 2-8°C oraz 25°C? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, poz. 128) 
Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 2mg/ml * 5 amp. a 5 ml ( r-r do wstrzykiwań i infuzji) w 
Pakiecie nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I  , poz. 128  posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający 
na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, poz. 153, 294, 385, 463) 
Pakiet 1 poz. 153 ,294,385,463 Czy Zamawiający dopuści postać „ tabletka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, poz. 177, 178) 
Pakiet 1 poz. 177,178 Czy Zamawiający wyrazie zgodę na opakowanie x28 tabl.? Jakie ilości należy 
zaproponować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
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Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, poz. 177) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 177  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 
tabletek z przeliczeniem ilości – 17 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, poz. 178) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 178  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 
tabletek z przeliczeniem ilości – 5 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, poz. 180, 181) 
Pakiet 1 poz. 180,181 Czy Zamawiający wyrazie zgodę na opakowanie x30tabl.? Jakie ilości należy 
zaproponować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, poz. 194) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 194 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 10 amp. z 
przeliczeniem ilości – 10 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, poz. 194) 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, poz. 200, 201) 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 pozycji nr. 200 i 201 aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany 
domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, poz. 202) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 202 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci tabletek 
drażowanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, poz. 220, 249, 468, 469, 495) 
Pakiet 1 poz. 220,249,468,469,495, Czy Zamawiający dopuści postać „ tabletka powlekana”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, poz. 236) 
Czy Zamawiający w  pozycji  236 pakiet 1   dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml  
z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do 
Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając 
krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i 
przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, poz. 236) 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250) 
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Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt 
Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250) 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt 
Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu 
chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250) 
Pakiet 1 poz.250 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x1 sztuka , 1000 opakowań?   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, poz. 256, 257) 
Pakiet 1 poz. 256,257 Czy Zamawiający dopuści produkt o nazwie Unisponge w odpowiednim z wymaganiami 
rozmiarze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, poz. 259) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na lek w opakowaniach po 100 kapsułek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 1, poz. 261) 
Pakiet 1 poz. 261 Czy Zamawiający dopuści Kalium chlor.15% inj.20ml*10fiol.WZF LZ 360 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 1, poz. 261) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 261 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci fiolek w opakowaniu 
w po 10 szt. z przeliczeniem ilości – 360 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 1, poz. 265) 
Pakiet 1 poz. 265 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x20szt 150 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 1, poz. 269, 270) 
Pakiet 1 poz.269,270 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x56 tabl.? Jakie ilości należy zaoferować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 1, poz. 269) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 269  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 9 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 1, poz. 270) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 270  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 35 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 1, poz. 278, 280, 281) 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 pozycji nr 278, 280 i 281 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał 
wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i 
multimodalnej ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 1, poz. 282) 
Pakiet 1 poz. 282 Czy Zamawiający dopuści Lubragel ster.żel lubry.z lidok.11ml* 25szt,64 opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 1, poz. 282) 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wycenę Lidocain sterylny  żel po 11 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 1, poz. 282) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego rozpuszczalnego w wodzie żelu, 
używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów 
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych 
i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.  
100 g żelu zawiera:  
• Wodę destylowaną  
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  
• 2g chlorowodorek lidokainy  
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)  
• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
• 0.025g hydroksybenzoat propylu  
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 1, poz. 285) 
Pakiet 1 poz. 285 czy Zamawiający miał na myśli preparat o nazwie Linomag? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 1, poz. 292) 
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest 
rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 1, poz. 292) 
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym 
zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 1, poz. 296) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 296 Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w postaci tabletki w dawce 7,5 mg x 
20 tabl.? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 1, poz. 298) 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem 
posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-
25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 
25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 1, poz. 299) 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem 
posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-
25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 
25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 1, poz. 300) 
Pakiet 1 poz. 300 Czy Zamawiający dopuści postać „ tabletka dojelitowa”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 1, poz. 301) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 301 zgodnie z Charakterystykami Produktów Leczniczych 
Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do 
wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 1, poz. 303, 304, 305, 306, 307) 
Pakiet 1 poz. 303,304,305,306,307 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x30szt z odpowiednim przeliczeniem ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 1, poz. 313) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1  pozycja 313  methylprednisolone hemisuccinate 
1g  i  utworzy nowy pakiet. Powyższe pozwoli przystąpić szerszemu gronu Oferentów do postępowania 
przetargowego i złożyć konkurencyjne oferty dla szpitala. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 1, poz. 319) 
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 
40 szt z  odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania 
produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w 
postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym 
bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi 
podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach 
unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu x 40szt. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 1, poz. 326, 327) 
Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 1 pozycja 326 i 327 posiadał w swoim składzie edetynian 
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów 
interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 1, poz. 330) 
Pakiet 1 poz.330 Na rynku jest aktualnie dostępne opakowanie 15g oraz30g. Czy Zamawiający takie opakowania 
dopuści? Jeśli tak to proszę o wskazanie gramatury oraz ilości do zaoferowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza opakowanie 15g w ilości 14 op. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 1, poz. 334) 
Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 1, poz. 335) 
Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 1, poz. 336) 
Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 1, poz. 337) 
Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 1, poz. 355) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 355 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci tabletki powlekanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 1, poz. 362, 400, 404, 405) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 362,400,404,405  Ze względu na  Zakończona produkcję leków proszę o wydzielenie 
pozycji  z pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycję nr 400, 404, 405. 
 
Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 1, poz. 363) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 363 Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w dawce 100 tys. j.m.? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 1, poz. 364) 
Pakiet 1 poz. 364 Czy Zamawiający dopuści tabl. Dojelitową, gdyż taka jest dostępna? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 1, poz. 369) 
Pakiet 1 poz. 369 Czy Zamawiający wyrazie zgodę na opakowanie x28 tabl.? 240 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 1, poz. 376) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 376 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci tabletki powlekanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 1, poz. 377) 
Pakiet 1 poz. 377 Czy Zamawiający wyrazie zgodę na opakowanie x60 tabl.? 7 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 1, poz. 381) 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki 
odporne na działanie soku żołądkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 1, poz. 382) 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki 
odporne na działanie soku żołądkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 1, poz. 387, 388) 
Pakiet 1 poz. 387,388 czy Zamawiający dopuści postać „butelka”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 1, poz. 413) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 413  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 100 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 6 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 1, poz. 426) 
Pakiet 1 poz. 426 Czy Zamawiający dopuści Propofol-Lipuro 1% 10mg/ml 20ml* 5amp? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 1, poz. 435) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 435  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 30 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 38 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 1, poz. 436) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 436  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 30 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 112 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 1, poz. 437) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 437  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 28 tabletek 
z przeliczeniem ilości – 172 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 1, poz. 450) 
Pakiet 1 poz.450 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x50szt., gdyż takie jest dostępne? Jaką ilość należy 
zaoferować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 1, poz. 457, 458) 
Pakiet 1 poz. 457,458 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x 28szt ? jakie ilości należy zaoferować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 1, poz. 464) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 1, poz. 477, 478) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 477 i 478 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci tabletki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 1, poz. 484) 
Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 1, poz. 485) 
Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków 
testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z 
paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 1, poz. 485) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów bez świecących lub podświetlanych 
elementów, które zwiększają szybsze zużycie baterii powodując konieczność  dokonywania częstej wymiany 
baterii? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 1, poz. 485) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu wynoszącym 20-
60%? Węższy zakres tj. no. 35-60% nie obejmuje prawidłowych wartości spotykanych u kobiet w ciąży, dzieci <6. 
r. ż. i niemowląt, zatem w przypadku pasków z wąskim zakresem HCT wyniki pomiarów u takich pacjentów mogą 
być zafałszowane. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 1, poz. 491) 
Pakiet 1 poz. 491 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x20szt? ( 3 opakowania) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 1, poz. 495) 
Czy w pakiecie nr 1 poz. 495 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci tabletki powlekanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 1, poz. 498, 499) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 498 i 499 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natricum  inj. 
0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 1, poz. 505) 
Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 1, poz. 513, 514) 
Pakiet 1 poz. 513,514 Czy Zamawiający dopuści opakowania x 20szt. Po 2 opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 1, poz. 517) 
Pakiet 1 poz. 517 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x100szt?4opakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 1, poz. 523) 
Pakiet 1 poz.523 Czy Zamawiający dopuści Microdacyn 60 Wound Care 500ml? Jakie ilości należy zaoferować? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1, 2, 3, 4) 
Czy Zamawiający dopuści Immunoglobulina ludzka normalna 50mg w 1ml roztworu do infuzji, w tym co 
najmniej 95% IgG, maksymalna zawartość IgA wynosi 50 mcg/ml, 5% flakon  : 
Poz. 1 – 50 ml 
Poz. 2-  100 ml 
Poz. 3-  50 ml 
Poz. 4 – 20 ml 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 5, poz. 3, 4) 
Czy Zamawiający dopuści Immunoglobulina ludzka normalna 50mg w 1ml roztworu do infuzji, w tym co 
najmniej 95% IgG, maksymalna zawartość IgA wynosi 50 mcg/ml, 5% flakon  : 
Poz. 3 – 50 ml 
Poz.4 -  100 ml 
Poz. 5 – 200 ml 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. W pakiecie nr 5 brak poz. nr 5. 
 
Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1) 
Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x5fiol.? 60 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 9, poz. 8) 
Pakiet 9 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści opakowanie x60szt.? Jaką ilość należy zaoferować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 9, poz. 16) 
Pakiet 9 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści produkt z dopuszczenia MZ gdyż taki jest dostępny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 9, poz. 17) 
Pakiet 9 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści postać „ fiolka”, gdyż taka jest dostępna? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 9, poz. 23) 
Pakiet 9 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści postać „ 1 fiol+rozpuszczalnik” gdyż taka jest dostępna? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 9, poz. 29, 47) 
Ze względu na  Brak  produkcji leków proszę o wydzielenie pozycji  z pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Proszę podać uzasadnienie braku dostępności i wpisać ostatnią 
cenę preparatu. 
 
Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 9, poz. 30) 
Pakiet 9 poz. 30 Czy Zamawiający dopuści Insul.Ryzodeg 100j./ml Flextouch*5x3ml !? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 9, poz. 32) 
Pakiet 9 poz. 32 czy Zamawiający dopuści opakowanie x5 szt. 70 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 9, poz. 37) 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Enema,roztw.do wl.doodbytn, 150 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 9, poz. 40) 
Czy Zamawiający dopuści  wycenę   42  opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym 
preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w 
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry 
dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 
dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 9, poz. 42) 
Czy Zamawiający w celu zachowania ciągłości pracy na bloku operacyjnym wymaga dostarczenia w Pakiecie Nr 9 
Pozycja Nr 42 produktu Sevofluranum kompatybilnego z parownikami dotychczas użytkowanymi przez 
Zamawiającego - będącymi własnością Szpitala? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 9, poz. 42) 
Część produktów zawierajacych lek sewofluran należy, zgodnie z zapisami ChPL, przechowywać w temperaturze 
poniżej 25 stopni.  
Czy wobec powyższego Zamawiający jest w stanie zapewnić i zagwarantować: 

1. odpowiedni sposób przechowywania produktów w każdym pomieszczeniu w którym produkt jest 
przechowywany w szpitalu – poniżej 25 stopni ? 

2. właściwy sposób monitorowania i rejestracji temperatury w pomieszczeniach zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2002 roku w sprawie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki? 

Jeżeli Zamawiający nie prowadzi monitoringu i rejestracji temperatury w każdym z pomieszczeń, w których są 
przechowywane produkty zawierające lek sewofluran, to czy Zamawiający w Zadaniu 17 pozycja 1 wprowadzi 
wymóg dostarczenia produktu, którego temperatura przechowywania wg ChPL nie jest limitowana poziomem 
przechowywania nie wyższym niż 25 stopni?   
Uzasadnienie: brak utrzymania poziomu temperatury zalecanej przez producenta może wpływać na stabilność 
produktu i powstawanie szkodliwych dla zdrowia pacjenta substancji, które powstają w wyniku rozpadu 
Sevoflurane.  
Raport NIK dotyczący kontroli Gospodarowania lekami w szpitalach oraz funkcjonowania w nich aptek i działów 
farmacji (publikacja w roku 2018) przeprowadzony w latach 2015-2017 w 24 szpitalach funkcjonujących na 
terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i 
wielkopolskiego.wykazał nieprawdłowości dotyczących przechowywania leków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający gwarantuje odpowiedni sposób przechowywania produktów oraz właściwy sposób 
monitorowania i rejestracji temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dn. 18.10.2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 
 
Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 9, poz. 43) 
Pakiet 9poz. 43 Czy Zamawiający dopuści postać „ 1 ampułka z proszkiem+ 1 amp. z rozpuszczalnikiem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 9, poz. 50) 
Pakiet 9 poz. 50 Czy Zamawiający dopuści postać „ tabletka powlekana”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 13, poz. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29) 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 
Pakiecie nr 13 w pozycji nr  1,2,5,6,9,10,11,12,26,28,29 
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 
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 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości 
zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga 
odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu 
pacjenta  

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie 
kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 
chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych 
butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli 
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 
wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. 
 
Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 15, poz. 7) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 7 zgodzi się na zaoferowanie diety  
normokalorczynej 1,04 kcal/ ml, z zawartością węglowodanów 11,7g/100ml oraz zawierającą białko serwatkowe 
i sojowe. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 15, poz. 8) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 8 zgodzi się na zaoferowanie diety  
normokalorczynej 1,04 kcal/ ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 15, poz. 12) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 12 w związku ze zmianą receptury zgodzi się na dopuszczenie diety 
z zawartością glutaminy 1,56 g/100 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 15, poz. 15) 
Prosimy Zamawiającego w pakiecie nr 15 w pozycji 15 o zweryfikowanie i dopuszczenie 
w wyspecyfikowanej diecie % energii z białka-17,%, węglowodanów-43%, tłuszczów-37%. Pozostałe zapisy 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 15, poz. 23) 
Czy Zamawiający w pakiecie numer 15 pozycja numer 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu o osmolarności 335 mOsm/l ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 15, poz. 24) 
Czy Zamawiający w pakiecie numer 15 pozycja numer 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
produktu o osmolarności 425 mOsm/l ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 16) 
Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się 
o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania 
niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Pakietu nr 16 (Płyny i sprzęt jednorazowy do terapii 
nerkozastępczej) na dwa podpakiety: 
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 Pakiet 16 a – Płyny do terapii nerkozastępczej – obecne pozycje 1 oraz 2; 
Pakiet 16 b – Sprzęt jednorazowy do terapii nerkozastępczej - na  pozostałe pozycje z pakietu nr 16? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 16 i  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający w pozycji 11 pakiet 16  dopuści  do postępowania  cewnik dwuświatłowy  
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami  prostymi  i   średnicy 
11 Fr i 13 Fr o długościach: 15 cm, 17,5 cm,  20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? 
Charakterystyka cewnika: 
-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex  
-  radiocieniujący szaft cewnika 
-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu  
- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów 
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 
-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się   
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 
- kompatybilny z MRI 
- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką 
elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje 
gładką powierzchnię i najwyższy poślizg  
- igła wprowadzająca 18G 
- rozszerzadło 
- nasadki iniekcyjne Luer Lock 
- wyprodukowany w Niemczech 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 8,0-14,0cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 17, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 4,0-6,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 17, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 1,5-3,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 17, poz. 6, 7) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze różniącej się od podanej o +/-5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 17, poz. 13, 14) 
Czy Zamawiający dopuści opaski wykonane z poliamidu, spandexu (elastomer) oraz bawełny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 17, poz. 17) 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do 
pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 17, poz. 28) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 18, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 18, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kremu ochronnego do skóry z tlenkiem cynku  konfekcjonowanego w 
pojemnikach o masie 250 g, co odpowiada 200 ml.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 19, poz. 17) 
Prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego o pojemności 25g umieszczonego w dozowniku Applipak, 
który umożliwia łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne fragmenty rany. Skład: woda, glikol 
propylenowy, karboksymetyloceluloza. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którego składzie: 
1 x serweta dwuwarstwowa do artroskopii 200 x 320 cm, otwór 5 i 5 x 7 cm, worek na płyny i uchwyt Velcro 
2 x osłona na kable video 13 x 250 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona  
A także fartuchy chirurgiczne wzmocnione mają odporność na przesiąkanie płynów min. 165 cmH2O oraz brak w 
zestawie pojemnika na płyny – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którego składzie znajduje się jedna serweta pod 
pośladki oraz kompresy z włókniny 10 x 10 cm mają 6 warstw 30g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1x (opakowanie zestawu) 100 x 150 cm, gramatura 80g/m2, odporność na przenikanie cieczy 140 cm H2O, 
odporność na rozerwanie na sucho 130 kPa, chłonność 350% 
1 x nożyczki do episiotomii 14,5 cm 
1 x nożyczki chirurgiczne ostre/tępe, 15 cm 
1 x kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher do zacisku pępowiny 18 cm 
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1 x  imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 15 cm 
2 x zacisk do pępowiny 50 mm plastikowy  
2 x serweta dla noworodka biała 75 x 80 cm 
2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm 
2 x serweta pod pośladki wzmocniona 114 x 150 cm zintegrowana z torba do zbiórki płynów, dwuwarstwowa, 
60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa 
20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40g/m2 
1 x czapeczka dla noworodka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści  zestaw z narzędziami bez kolorowego oznakowania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: 
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2: 

 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym 
w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy 
krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy 
przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na 
sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność 
warstwy zewnętrznej min. 350% ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 22, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5x7,5 cm 
4 x tupfery z gazy bawełnianej wielkości śliwki 
1 x kleszcze plastikowe 14 cm 
1 x pęseta plastikowa 13 cm 
1 x serweta  włókninowa, nieprzylepna 50 x 70 cm 
1 x serweta włókninowa ,45cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się  z 2 oddzielnych części), otwór 
przylepny 
1 x strzykawka 10ml luer lock, bez opakowania jednostkowego 
1 x igła 1,2mmx40mm,18G 1 ½,różowa bez opakowania jednostkowego 
1 x igła 0,8 mmx 40 mm,21 G x 1 ½,zielona bez opakowania jednostkowego 
1 x ostrze - skalpel  6,5 cm (zapakowane) 
1 x igłotrzymacz mayo hegar 15 cm 
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x15 cm (zapakowany) 
1 x plastikowa nerka 
opakowanie typu folia papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 149 (dot. Pakiet nr 22, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o składzie: 
1 x Serweta włókninowa nieprzylepna 75x90 cm 
1 x Ręcznik 33x33cm 
1 x Kleszczyki typu Kocher, 14 cm 
5 x Tupfer włókninowy, wielkość śliwki 
1 x Serweta włókninowa nieprzylepna 75x90 cm z otworem 
1 x Igła czarna 0,7x30 mm, 22 G 1 1/4 
1 x Igła różowa 1,2x40 mm, 18G, 1 ½ 
1 x Strzykawka 20 ml, Luer Lock 
1 x Strzykawka 10 ml, Luer Lock 
1 x Skalpel 14 cm, Fig 11, nie zapakowany 
1 x Pęseta typu Adson z ząbkami, metalowa, 12 cm 
1 x Pojemnik plastikowy 120 ml 
1 x Nożyczki matalowo-plastikowe ostre 11 cm 
6 x Kompres włókninowy 7,5x7,5 cm, 30 g/m2 - 4 warstwy 
2 x Kompres gazowy 5x5 cm, 8 warstw 
1 x Hydrofilm 10x15 cm 
1 x Imadło Mayo-Hegar 12 cm, metalowe – całość w opakowaniu typu blister z dwoma wgłębieniami. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 150 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru serwety do cystoskopii  
175 x 90 cm  z otworem lepnym 9 x 15 cm, serwety na stolik instumentariuszki  
w rozm. 120 x 140 cm i 2 nogawice 75 x 120 cm, bez serwetek do rąk?  Laminat o odporności na rozerwanie 
sucho/mokro 175/185 kPa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 151 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z 
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu 
SMS o gramaturze 50 g/m2 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, 
wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 
28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 152 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z folii polietylenowej ze wzmocnieniem włókninowym 65 
x 190 cm Gramatura serwety 80g/m2- owinięcie zestawu  
4 x Ręcznik do rąk 30 x 30 cm 
1 x Fartuch chirurgiczny SMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 138cm (+/- 3 cm), rozmiar 
fartucha oznaczony na lamówce i nadruku widocznym przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie 
cieczy 50,47 cm 
1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem włókninowym 
60 x 140 cm, gramatura 80g/m2 
2 x Fartuch chirurgiczny SMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, rozm. XXL, długość 157 (+/- 3 cm), rozmiar 
oznaczony kolorową lamówką i nadrukiem widocznymi przed rozłożeniem fartucha, gramatura wzmocnienia 
40g/m2, odporność na przenikanie cieczy 66cm H2O, na pozostałej powierzchni 50,5cm H2O, wytrzymałość na 
wypychanie sucho/mokro 210/200 kPa  
1 x dren o długości 210 cm, CH 30, końcówka Yankauer standardowa, CH 21, śr. Zewn. 7 mm 
1 x Miska 250 ml z podziałką plastikowa, niebieska 
1 x Jednorazowe ostrze do skalpela nr 23 
1 x Jednorazowe ostrze do skalpela nr 10 
60 x Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, gaza 17- nitkowa 16- warstwowa z nitką RTG, wiązane białą nitką a’ 10 sztuk  
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6 x Serweta laparotomijna 45 x 45 cm 4- warstwowa, 20- nitkowa ze znacznikiem RTG, poddana wstępnemu 
praniu;  
1 x Opatrunek chirurgiczny pooperacyjny 10 x 25 cm 
1 x Serweta dla noworodka 75 x 80 cm z miękkiej, chłonnej włókniny Spunlace  
1 x Serweta dwuwarstwowa do cesarskiego cięcia w ułożeniu na plecach 180/240 x 300 cm z otworem o 
wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełnionym folia chirurgiczną, zintegrowana z trobą do zbiórki płynów o 
wymiarach 56 x 80 cm 
Obłożenie pola operacyjnego wykonane  z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i 
folia polietylenowa)o gramaturze 56g/m2, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa Materiał obłożenia 
spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony 
kierunek otwierania. Serwety powinny również posiada  oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 153 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie do zabiegów urologicznych rzepu w rozm. 2,5 x 20/24 cm?  
Laminat o odporności na rozerwanie na  mokro min. 185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 154 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej: 
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część 
serwety wykonana z folii PE: 

 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do 
badania per rectum, torebką do zbiórki płynów 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 
cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 155 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 
Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie: 
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. 

 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o 
wymiarach 35 x 50cm 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na 
sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność 
warstwy zewnętrznej min. 350% ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 156 (dot. Pakiet nr 23, poz. 4) 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 157 (dot. Pakiet nr 23, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep (velcro) w rozmiarze 2cm x 22cm, składająca się z 
dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 158 (dot. Pakiet nr 23, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści wzmocniona serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE 
o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna 
gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana 
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 159 (dot. Pakiet nr 23, poz. 6, 7) 
Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną na narzędzia wyposażoną w taśmę samoprzylepną 
umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm, dwukomorową: 
15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 160 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:  
Zestaw serwet do laparoskopii: 
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w 
strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z 
organizatorami przewodów: 

 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym 
o wymiarach 25 cm x 30 cm 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy 
przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w 
obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 
118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. 
Chłonność wzmocnienia min. 680%. ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 161 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii –ginekologii w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 



21 

 

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm 
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm 
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
z osłoną podpórek kończyn górnych 
ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 
oraz dodatkowo serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm pod pośladki  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i 
łaty chłonnej min.  109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O.                                                                                       Materiał obłożenia spełnia wymagania 
wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 162 (dot. Pakiet nr 24, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)  
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z 
otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny  
z sitkiem i zaworem. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego 
 i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 163 (dot. Pakiet nr 24, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: 
Zestaw serwet do operacji ginekologicznych: 
Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów: 

 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o 
wymiarach 35 x 50cm 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
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Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 
cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 164 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: 
Zestaw serwet do operacji ginekologicznych: 
Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów: 

 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o 
wymiarach 35 x 50cm 

 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 
110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 165 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie  zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm 
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 
laminatu min. 57,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 340%  
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 166 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdują się 4 serwetki do rąk? Pozostałe elementy i wymagania 
zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 167 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: 
Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: 
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Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm 

 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm  

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 
110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 168 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego, trójwarstwowego w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem 
samoprzylepnym o długości 80 cm  
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 
cm (15 cm, 70 cm, 15 cm) 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 74 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 330% 
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O Materiał obłożenia spełnia wymagania 
wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane producenta.  
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania 
w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 169 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwetki do rąk mają wymiary 40 x 20 cm? Pozostałe elementy i 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 170 (dot. Pakiet nr 24, poz. 5) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów dłoń/stopa w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)                                   
1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o 
średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów 
 i drenów 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm  +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu 



24 

 

podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), 
odporność na przenikanie cieczy ˃125 cm H2O.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 
13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 171 (dot. Pakiet nr 24, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach i składzie: 
Zestaw serwet do operacji kończyny: 
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o 
średnicy 3,5 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

+ 4 x serwetki do rąk 40x40cm pakowane osobno 
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 
cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 172 (dot. Pakiet nr 24, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach i składzie: 
Zestaw serwet do operacji kończyny: 
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 
krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 
przewodów: 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o 
średnicy 3,5 cm 

 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 
190 cm. 

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz 
włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze 
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w 
postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie 
na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 
cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 173 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony na kończyny dolne w rozm.  75 x 120 cm, pakowane po 
2 szt. Osłona na kończynę dolną (nogawica) wykonana jest  z laminatu dwuwarstwowego włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania 
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wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane 
producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z 
hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2. Łączenia wykonane technika ultradźwiękową, 
sterylizowane radiacyjnie, zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 175 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o wymiarze 80 x 140 cm, wykonane  
z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, zapakowane  
w torebkę papierowo – foliową, opakowanie zaopatrzone w 2 etykiety zawierające LOT,  
datę ważności, nr katalogowy oraz dane wskazujące na wytwórcę? Wszystkie pozostałe wymagania 
Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 176 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowym prostym rękawem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 177 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 178 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści fartuch z rękawem prostym w miejsce rękawa typu reglan, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 179 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, 
przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z 
laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w 
części przedniej 
 i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów.  
Rozmiar fartucha to jego długość - 120 cm (S/M), 130cm (L), 150 cm (XL). 
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Odporność na 
przenikanie cieczy przód/rękaw 123/194 cm H2O. 
Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację  
i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki 
zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, mankiety wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 
identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie 
do użytku.  Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające 
nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 180 (dot. Pakiet nr 25, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania o składzie: 
1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , 
stanowiąca  owinięcie zestawu 
4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 
20 cm 
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1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za 
pomocą promieniowania gamma 
1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana), przeznaczona do napełnienia balonika 
cewnika urologicznego 
5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 13n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 
1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem 
nieprzylepnym o srednicy 5 cm  i rozcięciem, o gramaturze 55g/m2  
1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm 
1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm  
1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M –  ( nieopakowane), z wywiniętym mankietem 
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która  może służyć jako nerka. 
Na opakowaniu jedna samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 181 (dot. Pakiet nr 25, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnych różnicach zaznaczonych na czerwono: 
1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonną min. 7g/g 50 x 70 cm 
1 x serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonnoœą min. 7g/g 50 x 75 
cm z centralnym otworem 6 x 8 cm 
1 x pęseta plastikowa 
1 x kleszczyki plastikowe (pean) 
8 x kompresy gazowe 17nitek, 8warstw 7,5cmx7,5cm 
5 x tupfery w kształcie kuli 17nitek 20cmx20cm 
1 x przeźroczysty pojemnik plastikowy z miarką 120 ml 
2 x rêkawiczki nitrylowe bezpudrowe, poziom AQL 1,5 rozmiar M 
1 x ampułka z wodą 10 ml dodawane osobno do zestawu 
1 x strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w 
postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml 
1 x roztwór Octanilin (antybakteryjny płyn myjący – niszczy bakterie, wirusy i grzyby) w saszetce 30ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 182 (dot. Pakiet nr 25, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnych różnicach zaznaczonych na czerwono: 

Skład Zestawu Ilość: 

kompresy włókninowe 30g 5cmx5cm 5 

pęseta plastikowa 13cm 1 

pojemnik plastikowy 120 ml 1 

pęseta anatomiczna metalowa 14 cm 1 

nożyk STITCH CUTTER 11 cm 1 

kompres gazowy 17nitek 8 warstw 10cmx20cm 2 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 183 (dot. Pakiet nr 25, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zdejmowania szwów o składzie: 
3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 
1 x metalowa pęseta anatomiczna typu Adson 12 cm 
1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm 
1 x plastikowa pęseta anatomiczna 12,5 cm 
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, zaopatrzone w jedną przylepną etykietę. Narzędzia 
metalowe posiadają symbol graficzny do jednorazowego stosowania.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 184 (dot. Pakiet nr 25, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier ze zgrzewem prostym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 185 (dot. Pakiet nr 25, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego o składzie: 
1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m² 
1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm  
6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 
20 cm 
1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z  centralnym otworem 
i przylepnym brzegiem  . Gramatura 55 g/m² 
1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana) 
1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana) 
1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 
1 x  sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm 
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako 
nerka, o łącznej pojemności 2233 ml. Na opakowaniu jedna samoprzylepna naklejka do wklejenia do 
dokumentacji pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 186 (dot. Pakiet nr 25, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnych różnicach zaznaczonych na czerwono: 

Skład Zestawu Ilość: 

serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze 
min. 40g/m2, rozm. 50 x 70 cm 1 

serweta foliowana polipropylenowo – polietylenowa o 
gramaturze 56g/m2, rozm. 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm 

1 

kompresy włókninowe 30g/m2, 4w, rozm. 7,5 cm x 7,5 cm 10 

strzykawka 2 ml 1 

strzykawka 5 ml 1 

igła 1,2 x 40 mm 1 

igła 0,5 x 25 mm 1 

opatrunek włókninowy z wkładem włókninowym 5 cm x 7,2 cm 

1 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 187 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec 
stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych 
dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 188 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej 
cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących 
ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na 
walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 189 (dot. Pakiet nr 27, poz. 9) 
Czy w pakiecie nr 27 poz. 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o gramaturze 100 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 190 (dot. Pakiet nr 28, poz. 4) 
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Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu  oraz bezpieczeństwo medyczne, organizacyjne i 
finansowe podmiotu leczniczego, wynikające m.in. z obowiązku zarządzania ryzykiem przez podmiot medyczny, 
Zamawiający:   

1. wyposaży komórki działalności medycznej w roztwór zawierający w składzie polihexanid oraz betainę, 
do stosowania w przypadku występowania ran ostrych (w tym pooperacyjnych, oparzeniowych), 
zainfekowanych i przewlekłych, gwarantujący eliminację biofilmu, przykrego zapachu, niwelujący ból, 
służący również do irygacji, którego stosowanie jest rekomendowane w Konsensusie w sprawie 
stosowania antyseptyki  w leczeniu ran z 2018 oraz w opracowanych na jego podstawie Zasadach 
postępowania z ranami z cechami infekcji (2019)? 

2. da możliwość stosowania u pacjentów wymagających postępowania z raną wyrobu medycznego klasy 
III, czyli spełniającego najwyższe wymagania? 

3. zwróci uwagę na fakt, że wspomniane rekomendacje mogą być podstawą decyzji w sytuacjach 
spornych? 

4. dokonując wyboru, weźmie pod uwagę narastające zjawisko wielolekooporności, a co za tym idzie da 
możliwość stosowania u pacjentów z łagodnego, bezpiecznego preparatu o dużym spektrum działania 
antydrobnoustrojowego (odnoszącego się również do szczepów wielolekoopornych)?  

5. weźmie pod uwagę bliską zeru cytotoksyczność omawianego preparatu wskazywaną w badaniach 
Hirsch’a i Kerbera już w 2009 roku? 

6. zwróci uwagę na fakt, że właściwe postępowanie z raną oznacza redukcję kosztów wynikającą ze 
skrócenia czasu leczenia i zużycia preparatów – nawet do 30%? 

7. skorzysta z opieki farmaceutycznej (podstawa prawna: Ustawa o Izbach Aptekarskich z 2014) oraz 
założeń odpowiedzialności apteki / farmaceuty za lek i wyrób medyczny (podstawa prawna: Ustawa 
Prawo Farmaceutyczne z 2001 z późn. zm.) i dobierze preparat bezpieczny z punktu widzenia 
medycznego i epidemiologicznego oraz finansowego i prawnego? 

8. dzięki w wskazanym powyżej kryteriom, dobierze preparat spełniający wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa które zgodnie ze standardami akredytacyjnymi (Państwa Szpital posiada akredytację 
CMJ)  są Państwo obowiązani zapewnić? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 191 (dot. Pakiet nr 28, poz. 7, 8) 
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu  oraz bezpieczeństwo medyczne, organizacyjne i 
finansowe podmiotu leczniczego, wynikające m.in. z obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający:   

1. zapewni możliwość korzystania w celu dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi preparatem 
będącym mieszaniną alkoholi (etanol + izopropanol), posiadający szerokie spektrum działania 
przeciwdrobnostrojowego  - w tym, co niezwykle istotne, pełne spektrum działania 
przeciwwirusowego (zgodnie z normą PN-EN 14476)?  

2. wykorzysta w toku doboru preparatów informacje – poparte szeregiem badań – a zawarte w 
konsensusie w sprawie stosowania antyseptyki w postępowaniu  z raną (wyd. 2018),  dotyczące 
cytotoksyczności m.in. nadtlenku wodoru, dając możliwość korzystania do dezynfekcji pola 
operacyjnego z preparatów nie zawierających w składzie wskazanego związku chemicznego? Zwłaszcza 
u najmłodszych Pacjentów. 

3. weźmie pod uwagę fakt, że podmioty lecznicze mają obowiązek zarządzania ryzykiem w tym również 
w aspekcie bezpiecznego przygotowania pola operacyjnego, biorąc pod uwagę wyżej wskazane 
informacje oraz, że dezynfekcja pola operacyjnego stanowi krytyczny punkt kontroli (CCP) wchodzący 
w skład działań okołooperacyjnych mających kluczowy wpływ na przebieg pooperacyjny? 

4. zwróci uwagę na konieczność zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego, których ryzyko 
skuteczniej niweluje się korzystając z bezpiecznych preparatów, nie zawierających substancji 
cytotoksycznych, pamiętając jednocześnie, że ZMO znacząco wydłużają czas hospitalizacji, a co za tym 
idzie znacząco podwyższają koszty? 

5. skorzysta z opieki farmaceutycznej (podstawa prawna: Ustawa o Izbach Aptekarskich z 2014) oraz 
założeń odpowiedzialności apteki / farmaceuty za lek i wyrób medyczny (podstawa prawna: Ustawa 
Prawo Farmaceutyczne z 2001 z późn. zm.) i dobierze preparat bezpieczny z punktu widzenia 
medycznego i epidemiologicznego, co jest niezwykle istotne w obecnych, zarówno polskich jak i 
światowych realiach, o prostym, ale spełniającym wymogi składzie, bez dodatków substancji 
cytotoksycznych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo, które zgodnie ze standardami 
akredytacyjnymi (Państwa Szpital posiada akredytację CMJ) są Państwo obowiązani zapewnić?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 192 (dot. Pakiet nr 29, poz. 4, 5) 
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Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą 
liczbę wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 193 (dot. Pakiet nr 29, poz. 5) 
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu  oraz bezpieczeństwo medyczne, organizacyjne i 
finansowe podmiotu leczniczego, wynikające m.in. z obowiązku zarządzania ryzykiem przez podmiot medyczny, 
Zamawiający:   

1. wyposaży komórki działalności medycznej w żel zawierający w składzie polihexanid oraz betainę, do 
stosowania w przypadku występowania ran ostrych (w tym pooperacyjnych, oparzeniowych), 
zainfekowanych i przewlekłych, gwarantujący eliminację biofilmu, przykrego zapachu, niwelujący ból, 
którego stosowanie jest rekomendowane w Konsensusie w sprawie stosowania antyseptyki w leczeniu 
ran z 2018 oraz w opracowanych na jego podstawie Zasadach postępowania z ranami z cechami 
infekcji (2019)? 
Opisany w SIWZ preparat nie zawiera środka oczyszczającego/ enzymatycznego. 

2. da możliwość stosowania u pacjentów wymagających postępowania z raną wyrobu medycznego klasy 
III, czyli spełniającego najwyższe wymagania? 

3. zwróci uwagę na fakt, że wspomniane rekomendacje mogą być podstawą decyzji w sytuacjach 
spornych? 

4. dokonując wyboru, weźmie pod uwagę narastające zjawisko wielolekooporności, a co za tym idzie da 
możliwość stosowania u pacjentów z łagodnego, bezpiecznego preparatu o dużym spektrum działania 
antydrobnoustrojowego (odnoszącego się również do szczepów wielolekoopornych)?  

5. weźmie pod uwagę bliską zeru cytotoksyczność omawianego preparatu wskazywaną w badaniach 
Hirsch’a i Kerbera już w 2009 roku? 

6. zwróci uwagę na fakt, że właściwe postępowanie z raną oznacza redukcję kosztów wynikającą ze 
skrócenia czasu leczenia i zużycia preparatów – nawet do 30%? 

7. skorzysta z opieki farmaceutycznej (podstawa prawna: Ustawa o Izbach Aptekarskich z 2014) oraz 
założeń odpowiedzialności apteki / farmaceuty za lek i wyrób medyczny (podstawa prawna: Ustawa 
Prawo Farmaceutyczne z 2001 z późn. zm.) i dobierze preparat bezpieczny z punktu widzenia 
medycznego i epidemiologicznego oraz finansowego i prawnego? 

8. dzięki w wskazanym powyżej kryteriom, dobierze preparat spełniający wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa które zgodnie ze standardami akredytacyjnymi (Państwa Szpital posiada akredytację 
CMJ)  są Państwo obowiązani zapewnić?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 194 
Do rozdziału XIV pkt 2 SIWZ kryteria oceny ofert w zakresie terminu załatwienia reklamacji. Mając na uwadze 
szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania 
szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę w kryterium oceny ofert, polegającej na określeniu 
terminu załatwienia reklamacji  poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 3 dni roboczych od chwili złożenia 
reklamacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
 
Pytanie 195 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 
zmian ilościowych odnośnie  pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy 
PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3,  §3 ust.8 i §3 
ust.12 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Wbrew twierdzeniom pytającego Zamawiający właśnie w §3 ust. 8 wskazał zakres takiej zmiany, ponadto 
należy zaznaczyć iż Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie 
przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, gdyż jest wysoce nieprawdopodobne aby określić ilu 
pacjentów i z jakimi schorzeniami będzie korzystało z usług Zamawiającego. 
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Pytanie 196 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej 
wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: 

Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  
Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, 
zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 
działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 
wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a 
terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w 
wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar 
umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż 
trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku 
wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek 
wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się 
od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia 
terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu 
stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie 
działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 197 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Tak. 

 
Pytanie 198 
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy 
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 199 (dot. § 2 ust. 5) 
Do §2 ust.5 projektu umowy. Czy ze względu na okres epidemii i wzmożone środki ostrożności Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 48 godzin dla wszystkich pakietów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 200 (dot. § 2 ust. 5) 
Czy Zamawiający w par. 2.5 określi także minimalny termin dostawy? Tak sformułowany zapis par. 2.5 pozwala 
Zamawiającemu w praktyce zamawiać leki np. z godzinnym terminem dostawy, co jest oczywiście niewykonalne. 
Maksymalny termin dostawy powinien być określony i z reguły taki zapis umowny wystarcza, jednakże w tej 
umowie wprowadza się prawo Zamawiającego do określenia czasu dostawy nie dłuższego, niż 24 godziny – co 
jak wskazano wyżej, może prowadzić do zakreślenia np. 1-godzinnego terminu dostawy. 
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Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie 201 (dot. § 2 ust. 8) 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.8? Reklamacja Zamawiającego będzie rozpatrywana w trybie wskazanym 
w par. 4 i może zakończyć się przecież odrzuceniem reklamacji. Nie ma zatem podstaw do odmowy przyjęcia 
dostawy z góry – do zwrotu towaru konieczne jest przyjęcie reklamacji przez Wykonawcę. Taki zapis, w razie 
odrzucenia reklamacji, powoduje, że Wykonawca niezasadnie poniósł koszty transportu dostawy, co do której 
„odmówiono przyjęcia”. Jest to niewynikający z przepisów, podwójny koszt obsługi logistycznej, narzucony 
Wykonawcy. Przepisy KC zakładają, że dostawca uczestniczy  w procesie reklamacji i może reklamację odrzucić, 
nie może to zatem być proces jednostronny prowadzony wyłącznie przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 8 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 202 (dot. § 2 ust. 9) 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.9? Reklamacja Zamawiającego będzie rozpatrywana w trybie wskazanym 
w par. 4 i może zakończyć się przecież odrzuceniem reklamacji. Nie ma zatem podstaw do odmowy przyjęcia 
dostawy z góry – do zwrotu towaru konieczne jest przyjęcie reklamacji przez Wykonawcę. Taki zapis, w razie 
odrzucenia reklamacji, powoduje, że Wykonawca niezasadnie poniósł koszty transportu dostawy, co do której 
„odmówiono przyjęcia”. Jest to niewynikający z przepisów, podwójny koszt obsługi logistycznej, narzucony 
Wykonawcy. Przepisy KC zakładają, że dostawca uczestniczy  w procesie reklamacji i może reklamację odrzucić, 
nie może to zatem być proces jednostronny prowadzony wyłącznie przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 9 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 203 (dot. § 2 ust. 10) 
Do treści §2 ust.10 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych 
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia 
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie 
wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie warunku o treści: "..., 
dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 204 (dot. § 3 ust. 5) 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy 
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 projektu umowy)? 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 205 (dot. § 3 ust. 7) 
Czy Zamawiający w par. 3.7 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w razie zmiany przepisów, bez 
dodatkowej zgody Zamawiającego? Taki warunek grozi Wykonawcy rażącą stratą – w razie podwyższenia 
podatku VAT, jeśli Zamawiający się nie zgodzi na zmianę ceny brutto. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 7 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 206 (dot. § 3 ust. 11) 
Do treści §3 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z 
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 11 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 207 (dot. § 3 ust. 12) 
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w 
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 12 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 208 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 5.1 poprzez zmianę wartości kary umownej z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 209 (dot. § 5 ust. 1) 
Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za 
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru czy wadliwie dostarczonego poprzez wprowadzenie zapisu 
o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 210 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 211 (dot. § 6) 
Czy Zamawiający wykreśli zdanie drugie i trzecie w par 6? Nakładanie na Wykonawcę obowiązku pilnowania, kto 
u Zamawiającego zamawia leki – i to pod rygorem kary umownej – narusza zasady współżycia społecznego. To 
Zamawiający w ramach swoich wewnętrznych regulacji winien dopilnować, aby osoby nieuprawione nie składały 
zamówień. 
Odpowiedź: 
Treść § 6 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 212 (dot. § 8 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 213 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 
1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 214 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §8 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze 
za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 
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