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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 07.07.2020 r. 
Znak sprawy: 07/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, 
cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, 
wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, 
pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in.. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej pod nr 2020/S 111-269181 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę nieofoliowaną o gramaturze 75m/m2, w rozmiarze 15,5 x 21 cm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału włókninowego 
Molton (100% poliester) o gramaturze 75 g/m², miękka, bez zawartości środka myjącego, wytrzymała na 
rozciąganie w rozmiarze 16 x 22 cm.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału celulozowego 
Airlaid pokrytego od wewnątrz folią,  o gramaturze 80 g/m², bez zawartości środka myjącego, wytrzymałego na 
rozciąganie w rozmiarze 16 x 22 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 60g/m2, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawice nasączoną jednostronnie środkami myjącymi w rozmiarze 17x24,5 cm, 
opakowanie 20 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę z chlorheksydyną w rozmiarze 12x7,5x2,3cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę z chlorheksyyną nasączoną 20 ml substancją myjącą 4% chlorkesydyną  w 
rozmiarze 10x 10x 2,5 cm, zarejestrowaną na 23% VAT? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę z chlorheksydyną zarejestrowaną jako wyrób biobójczy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 2) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów 
medycznych, przedmiotowe wyroby (zestawy do toalety (higieny) jamy ustnej zawierające szczoteczkę do zębów 
lub gąbkę z odsysaniem) traktuje się jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące 
chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do połączenia z aktywnym wyrobem 
medycznym (źródło ssania) klasy lIa lub wyższej (reguła 5, lit.b), a co za tym idzie przedmiotowe wyroby (zestawy 
do toalety (higieny) jamy ustnej zawierające szczoteczkę do zębów lub gąbkę z odsysaniem) są wyrobami 
medycznymi klasy IIa. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania 
w poz. 1 zestawu do toalety jamy ustnej będącego wyrobem medycznym klasy IIa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym 
opakowaniu: 
- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz gładką 
gąbką na górnej powierzchni 
- 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% nadtlenku wodoru 
- 1 gąbka – aplikator z poprzecznie pofałdowanie 
- 1 saszetka z 3ml preparatem nawilżającym do ust na bazie wody z aloesem i cetylpirydyną? 
Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcje pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym 
opakowaniu: 
- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz gładką 
gąbką na górnej powierzchni 
- 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% chlorheksydyny, która posiada skuteczność w 
redukcji VAP 
- 1 gąbka – aplikator z poprzecznie pofałdowanie 
- 1 saszetka z 3ml preparatem nawilżającym do ust na bazie wody z aloesem i cetylpirydyną? 
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Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcje pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, który w składzie posiada dimetikon, z możliwością 
podgrzania czepka przed otwarciem, co powoduje utrzymanie odpowiedniej temperatury czepka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2-6, 17, 23) 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-6,17,23 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku 
konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 3, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 3,5 litra z otworem wrzutowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 3, poz. 17) 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 90 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości bądź wycenę za sztukę podaną 
do trzech miejsc po przecinku (cena jednostkowa netto)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 3, poz. 17) 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 3, poz. 22) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej 
liczbie dostawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 3, poz. 23) 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 3, poz. 37-42) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej 
liczbie dostawców, co zwiększy konkurencyjność ofert .  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 3, poz. 43) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej 
liczbie dostawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2.1) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub 
numeru REF przewodu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje oryginalny nr katalogowy 0010-30-42719. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2.2) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub 
numeru REF przewodu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje oryginalny nr katalogowy 0010-30-42719. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2.3) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub 
numeru REF końcówek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje obecnie stosowany nr katalogowy PD-H-2a/L-60-31. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2.4) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub 
numeru REF końcówek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje obecnie stosowany nr katalogowy PD-H-2a/L-60-51. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2.5) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub 
numeru REF przewodu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje obecnie stosowany nr REF: EC021-5A/. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.1) 
W jakiej technologii ma pracować przewód SpO2  (Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo, Masimo Rainbow)? 
Odpowiedź: 
Nellcor OxiMax 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.1) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje oryginalny nr katalogowy: 0010-20-42594, technologia Nellcor OxiMax. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.2) 
W jakiej technologii ma pracować przewód SpO2  (Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo, Masimo Rainbow)? 
Odpowiedź: 
Nellcor OxiMax 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.2) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje oryginalny nr katalogowy: 0010-20-42595, przewód działa w technologii Nellcor OxiMax. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.3) 
W jakiej technologii ma pracować przewód SpO2  (Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo, Masimo Rainbow)? 
Odpowiedź: 
Nellcor OxiMax 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.3) 



5 

 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Przewód działa w  technologii Nellcor OxiMax. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.4) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Czujnik działa w  technologii Nellcor OxiMax. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.4) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie długości czujnika. 1 metr czy 
3 metry ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza długość czujnika o dł. 3m. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.5) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma 
działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. 
Odpowiedź: 
Czujnik działa w  technologii Nellcor OxiMax. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 5, poz. 5.5) 
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie długości czujnika. 1 metr czy 
3 metry ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza długość czujnika o dł. 3m. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 5, poz. 7 ) 
Prosimy o dopuszczenie opaski o wymiarach długość 13,5 cm, szerokość 2,6 cm, 3 dziurki 1,5cm,3,8cm i 5cm 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 5, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści opaski piankowe z dwoma kwadratowymi otworami przeznaczone do czujników Y do 
aparatów OxyPleth 520 o szerokości 25 i długości 150mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 5, poz. 8 ) 
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34 – 47 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 5, poz. 8.1) 
Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarze 27-35cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 5, poz. 8.2) 
Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarze 34-43cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 7, poz. 10, 11) 
Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych 
ilości. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 7, poz. 10, 11) 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyceną op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości 
podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraził zgodę na wycenę elektrod. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 7, poz. 11) 
Prosimy o wyjaśnienie czy nacięcie w elektrodzie ma stanowić podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody 
służący do mocowania przewodu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 9) 
Czy przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie sugerował się spełnianiem przez oferentów 
wymagań znajdujących się w wyjaśnieniu pod formularzem cenowym? Czy też jedynym kryterium oceny 
produktów (60% według SIWZ) będzie cena? 
Odpowiedź:  
Wyjaśnienia pod formularzem cenowym stanowią cześć opisu przedmiotu zamówienia. Są to minimalne 
wymagania, który zaoferowany towar musi spełniać aby oferta nie podlegała odrzuceniu. 
 
Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1-31) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cewnika zmrożonego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 9, poz. 32-38) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 9, poz. 33-38) 
Dotyczy poz. 33-38 W związku z tym iż Zamawiający wymaga, aby port do napełniania balonu posiadał zastawkę 
lub zatyczkę uniemożliwiającą odpływ powietrza i wypadnięcie cewnika, z uwagi na fakt iż balony cewników 
lateksowych silikonowanych bądź silkolateksowych należy wypełniać wodą destylowaną, prosimy 
Zamawiającego o wyjaśnienie , czy nie zaszła w tym zakresie omyłka pisarska , a co za tym idzie, czy oczekiwana 
zastawka ma uniemożliwiać odpływ wody ? Jest to istotne dla prawidłowej weryfikacji produktu. 
Odpowiedź: 
Tak, ma uniemożliwiać odpływ wody. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 9, poz. 39-41) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia-papier? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 9, poz. 39, 40, 41) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym iż w poz. 39,40,41 oczekuje cewników wykonanych 
ze 100% silkonu z założenia bioobojętnych i długoterminowych, Zamawiający oczekuje również, aby w zestawie 
z takimi cewnikami znajdowała się zadana objętość 10% roztworu gliceryny w strzykawce do wypełnienia 
balonu, co pozwala na utrzymanie cewnika Foleya w systemie zamkniętym bez konieczności rewizji objętości 
balonu, koniecznej co 7 dni w przypadku wypełnienia balonu wodą destylowaną z uwagi na zjawisko dysfuzji 
cząsteczek wody przez silikonowe ściany balonu uszczelniającego ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 9, poz. 42-43) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 9, poz. 51) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł. 200 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 9, poz. 51) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu indywidualnym foliowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 9, poz. 52) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia nie skalowany, posiadający znaczniki głębokości na 20 cm od 
końca dystalnego, opakowanie(folia-papier)?? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 9, poz. 52) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez linii RTG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 9, poz. 52) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia posiadający niewielką ilość ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej 
liczbie dostawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik 100% silikon? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści balon 50-80 ml dla rozm. 18 i 20 oraz balon 80-100 ml dla rozm. 22 i 24? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z zastawką bezzwrotną umiejscowioną na wejściu drenu do worka?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do moczu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z zastawką bezzwrotną umiejscowioną na wejściu drenu do worka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 11, poz. 4) 
Czy Zamawiający zgodzi się usunąć z wymagań następujące linijki:  
- dwie zastawki (jedna na granicy worek zbiorczy-komora GZM, druga- w łączniku kompatybilnym z cewnikami 
Foleya) 
- dwuświatłowy podzielny dren odprowadzający  
- spirala antyzałamaniowa   
Usunięcie powyższych zapisów pozwoli zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 11, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści system z 2 zastawkami (jedna w worku, druga między komorą pomiarową i drenem z 
podwójnym systemem mocowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 11, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pak 11 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 
najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej o 
parametrach: 

- Urometr 
• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie 
co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml 
• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną 
• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu 
• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej 
• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik 
• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną 
• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120 cm lub 150cm  
• Paski boczne dla optymalnego umocowania 
• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy 
• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa 
bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru) 
- Pojemnik na mocz 
• Pojemność 2 000 ml 
• Zastawka antyrefluksyjna 
• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik 
• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna 
• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu 
• Szczelina do umocowania drenu spustowego? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 12, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści ergonomiczne ukształtowanie z podwójnym załamaniem krzywizny? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 13, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka oddychającego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, 
część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o lepszej gramaturze 47 g/m2 bez 
zróżnicowania kolorystycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 13, poz. 3) 
Czy Zamawiający oczekuje czepka wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 13, poz. 3, 6) 
Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycje 3 i 6 i utworzy dla tych pozycji odrębny pakiet 13A? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 13, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści klapki włókninowe w rozmiarze 28cm x 12cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 13, poz. 4) 
W celu możliwości złożenia konkurencyjnej oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz.4 
do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 13, poz. 5-6) 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 13, poz. 6) 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co  pozwoli na złożenie większej 
liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 15, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w uniwersalnym rozmiarze L? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 15, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze M, L. i XL? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 15, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 15, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz 
włókniny polipropylenowej (tył)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 15, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch  w rozmiarze XL z obwodem w pasie wynoszącym 150cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 15, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści fartuch  w rozmiarze L z obwodem w pasie wynoszącym 130cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 15, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pistoletu do biopsji posiadającego igłę klasyczną ze 
wzmocnieniem echogeniczności na końcu , 2 spusty – 1 z tyłu pistoletu a 2gi u nasady igły w rękojeści. 
Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20mm , dł. wycinka 18mm. 
Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G 
Długości : 11cm, 15cm, 20cm, 25cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1,2) 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy przez określenie „automatyczna igła do biopsji tkanek miękkich” 
należy rozumieć, że ma to być automatyczny pistolet, czy półautomatyczny zestaw? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiającemu chodzi o „automatyczny pistolet”. 
 
Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 17, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pistoletu do biopsji posiadającego igłę klasyczną ze 
wzmocnieniem echogeniczności na końcu , 2 spusty – 1 z tyłu pistoletu a 2gi u nasady igły w rękojeści. 
Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20mm , dł. wycinka 18mm. 
Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G 
Długości : 11cm, 15cm, 20cm, 25cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści ostrze Qunicke 18Gx90 lub 18Gx75? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 20 poz. 1 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze 
Quincke) 18G x 75 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 1 igłę o wymiarach 18G x 75 mm?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 1 dopuści wycenę igły w rozmiarze 18Gx75? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1-7) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 20, poz. 2) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 2 dopuści wycenę igły w rozmiarze 18Gx88? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 20, poz. 3) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 3 dopuści wycenę igły w rozmiarze 19Gx88? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 20, poz. 4) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 4 dopuści wycenę igły w rozmiarze 21Gx88? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 20, poz. 6) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 6 dopuści wycenę igły w rozmiarze 22Gx40? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 20, poz. 6) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 6 dopuści wycenę igły w rozmiarze 22Gx75? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 20, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści ostrze Qunicke 22Gx40 lub 22Gx75? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 20, poz. 8) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 8 dopuści wycenę kranika o odporności na ciśnienie 3 bar? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 20, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści kranik odporny 4,5 bar? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 22) 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycje 1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18, 21, 22, 23, 24? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 22) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 pozycje 15,16,17,18 strzykawkę ze skalą nominalną bez rozszerzenia 
pozostałe zapisy jak w SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 22) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie 22 nie 
występują poz. 19 i 20. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o modyfikację wymogów 
znajdujących się pod tabelą, które dotyczą ww. pozycji.  
Odpowiedź: 
Tak doszło do omyłki pisarskiej. Winno być poz. 1-7, poz. 16-18, poz. 19. 
 
Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 22, poz. 1-9) 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowe na wydzielony asortyment. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 22, poz. 1-7) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasadki wykonanej  z polipropylenu a osłonki z polietylenu. Osłonka na 
igłę nie ma wypływu na procedurę medyczna , tylko przez igłę i nasadke podawny jest lek. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 22, poz. 8, 9) 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr.  8 raz 9 z pakietu 22 i utworzenie z nich odrębnego zadania. 
Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym 
postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie 
wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów 
posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 22, poz. 15) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą dla strzykawki 2ml do 2,2ml (o 10%)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 22, poz. 16) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą dla strzykawki 5ml do 5,5ml (o 10%)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 22, poz. 17) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą dla strzykawki 10ml do 11ml (o 10%)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 22, poz. 18) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą dla strzykawki 20ml do 22ml (o 10%)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 22, poz. 15-18, 23-25) 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowe na wydzielony asortyment spójny przedmiotowo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 22, poz. 22) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 22, poz. 23) 
Czy Zamawiający odstąpi od podwójnej skali pomiarowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 22, poz. 23, 24) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 pozycje 23 i 24 strzykawkę do pomp z pojedynczą skalą pomiarową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 22, poz. 23-25) 
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Czy zamawiający wydzieli poz.23-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 22, poz. 23-25) 
Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną, niezmywalną, w kontrastowym kolorze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 22, poz. 24) 
Czy Zamawiający odstąpi od podwójnej skali pomiarowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 22, poz. 25) 
Czy Zamawiający odstąpi od podwójnej skali pomiarowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 22, poz. 31) 
Czy Zamawiający dopuści kroplomierz 5-250ml/h? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 22, poz. 32) 
Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjny 1,2 um? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 22, poz. 37) 
Czy Zamawiający dopuści długość min. 25 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 22, poz. 38) 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 52 mm oraz sterylny? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 22, poz. 38-39) 
Czy zamawiający wydzieli poz. 38-39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 23) 
Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniula do wkłuć dotętniczych była dostarczana wraz z dedykowanym, 
wytwarzanym przez innego producenta niż producent kaniuli, nieinwazyjnym systemem mocowania , z 
okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór suwakowo-
kulkowy 10 mm x 15 mm, oraz z piankowymi podkładkami stabilizującymi skrzydełka kaniuli i z piankowymi 
paskami do prowadzenia linii? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1, 2) 
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Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 23 pozycja 1 i 2 zaproponowana Kaniula dożylna przeznaczona była do 
małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca 
wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez 
dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. 
Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający 
natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3- krotnego 
potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w 
opakowaniu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 24 w pozycjach od 1 do 6 Kaniula wykonana była z biokompatybilnego 
poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca 
dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG 
wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie 
wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i 
światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na 
krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów 
wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny 
przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne 
użycie cewnika?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i 
kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w 
opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 pozycja 7 koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi korka?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 7 dopuści wycenę koreczków w opakowaniu x 100 z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 24 poz. 7 dopuści wycenę standardowych koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi 
koreczka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 25, poz. 6) 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 25, poz. 6) 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 26, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczoteczek w op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej 
ilości na 56 op. a’50 szt.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 26, poz. 5) 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowanie stazy gumowej bezlateksowej tylko w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 26, poz. 5) 
Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze niebieskim lub różowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 26, poz. 5) 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stazy w 2 kolorach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 26, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści stazę niebieską i różową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania nakłuwacza w op. a’200 z przeliczeniem na 170 op.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 26 poz. 6 (Nakłuwacz automatyczny do pobrań krwi – 
Lancet do palca) i przeniesienie jej do odrębnego pakietu? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o ustalenie 
wadium dla tak wyodrębnionej pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 6 w pakiecie 26 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 poz. 6 nakłuwaczy automatycznych w 
opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowania w formularzu cenowym, czyli zamiast 
340 opakowań a 100, byłoby 170 opakowań a 200? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w pakiecie 26 poz. 6 pakowane po 200 szt. w opakowaniu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Prosimy o potwierdzenie, że nakłuwacz w pakiecie 26 poz. 6 ma być nakłuwaczem bezpiecznym, czyli takim po 
użyciu którego nie jest możliwe jego ponowne wykorzystanie? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 6 z pakietu 26 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie 
wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 
przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej 
pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen 
asortyment zawarty w pakiecie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 27) 
Proszę o informację, czy w pakiecie nr 27 dopuszczony jest rozmiar jednorazowej końcówki do noża 
harmonicznego o dł: 35cm oraz 22 cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 27, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby bransza aktywna oferowanej końcówki roboczej do noża harmonicznego pokryta 
była czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki oraz aby końcówka robocza posiadała 
wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu 
podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także 
generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika? Pozostałe parametry oferowanych końcówek 
roboczych bez zmian.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 28, poz. 3) 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu – Okularki do fototerapii  
oraz w przypadku wydzielenia dopuszczenie okularków o poniższych parametrach; OKULARKI OCHRONNE do 
fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt. 
W trzech rozmiarach:  
zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm),  
dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),   
mikro 20-25cm (+/- 2cm) 
Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa 
niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne 
dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego 
podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym 
działaniem światła, nie zawierają lateksu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 30, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 
x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², 
pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m²; 
o chłonności 3820,18 ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 30, poz. 1) 
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Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości 
wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w 
celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający 
trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600ml, Powierzchnia pokryta włókniną 
polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład 
chłonny o gramaturze 127g /m². ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 30, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm wykonane z papieru laminowanego folią, 
gramatura 40g/m2 (papier 23g/m2, folia 17g/m2), o chłonności 140ml, wzmocnione 48 nitkami (90%bawełna + 
10% poliestrowe włókno syntetyczne)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 149 (dot. Pakiet nr 30, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z foli polietylenowej o gramaturze 0,025mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 150 (dot. Pakiet nr 30, poz. 4) 
Czy w związku z brakiem dostępności wyrobu, zwracamy się z prośbą o wyłączeniu tej pozycji z pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 151 (dot. Pakiet nr 30, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści kocyk w rozmiarze 110x210cm, złożony z 3 warstw: 2 x włóknina polipropylenowa + 
wypełnienie z poliestru? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 152 (dot. Pakiet nr 30, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy wykonany przy użyciu technologii Airlaid o gramaturze 60g/m2, w 
rozmiarze 30x40cm, pakowany a’50szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 153 (dot. Pakiet nr 30, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o gramaturze 50g/m2, w rozmiarze 40x70cm, pakowany a’50szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 154 (dot. Pakiet nr 32, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 155 (dot. Pakiet nr 32, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 156 (dot. Pakiet nr 32, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 157 (dot. Pakiet nr 32, poz. 3) 
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Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją 
co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; 
powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, 
gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, 
waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 158 (dot. Pakiet nr 33) 
W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 
2016/425/UE prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie rękawic spełniających 
normy 374 1 ( z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3  lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1, z adekwatnym oznakowaniem 
na opakowaniu 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 159 (dot. Pakiet nr 33) 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców do 
przedłożenia raportów z badań producenta oraz próbek, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego 
asortymentu z wymogami SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z SIWZ zastrzega sobie możliwość wezwania do udzielenia wyjaśnień treści oferty oraz 
uzupełnienia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, katalogi, ulotki, karty 
charakterystyki, itp.) w tym m.in. do przedstawienia raportów z badań producenta. 
 
Pytanie 160 (dot. Pakiet nr 33 poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych AQL 1,5, bez różnicowania 
kolorystycznego w zależności od rozmiaru, jednak z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 161 (dot. Pakiet nr 33 poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 162 (dot. Pakiet nr 33, poz. 2) 
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:  
a) w rozmiarach S, M, L;  
b) wewnętrznie chlorowane, z odstąpieniem od obustronnie polimeryzowanych;  
c) z poziomem szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom 
w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych;  
d) grubość na palcu 0,11 mm – 0,12 mm;  
e) siła zrywu przed starzeniem 7,0 N – 7,2 N;  
f) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:  

 
 

 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.  
Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych 
i nieznacznie różnią się od opisu przedmiotu zamówienia.  
Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.  
Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla podstawowych diagnostycznych 
rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego 
koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na 
zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie 
ograniczona.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.  
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Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 163 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiaru, 
jednak z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 164 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 165 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o następujących parametrach Grubość na palec 0,1 ±0,01mm, 
dłoń 0,08 ±0,01mm, mankiet 0,06 ±0,01mm  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 166 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej sile zrywu przed starzeniem min. 6N.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 167 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL – 1,5, oznakowanym fabrycznie na opakowaniu.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 168 (dot. Pakiet nr 33 poz. 2, 4, 5) 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane rękawice mają spełniać wymagania jakościowe tj. 
zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ . 
 
Pytanie 169 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych o min. długości 
240 mm, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 
455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji 
chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – 
fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL. Opakowanie max. 100 sztuk w zależności od rozmiaru. 
Nadmieniamy, że rękawice wykonane ze zwykłego winylu nie mogą posiadać III kategorii środka ochrony 
osobistej z uwagi na właściwości tego materiału. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 170 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,09mm.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 171 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,07mm, o długości min. 240mm.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 172 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez wewnętrznej warstwy pokrytej poliuretanem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 173 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3, 6, 7, 15) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich oddzielnych pakietów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3, 6, 7, 15) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z zadania nr 33. Pozwoli to większej liczbie 
wykonawców na złożenie ofert, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla poz. nr 15. 
 
Pytanie 175 (dot. Pakiet nr 33, poz. 6) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości chloru i 
akceleratorów, zielone, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na 
palcach, z wewnętrzną powłoką na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374-1,2,4,5, ISO 16523-
1, EN 420 z oznaczeniem na opakowaniu. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 lub ISO 16523-1, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą 
ASTM F 1671. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 176 (dot. Pakiet nr 33, poz. 8) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z wewnętrzną warstwą z serycyną 
- łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych. Testowane dermatologicznie na ludziach 
potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, 
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone 
certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony 
indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co 
najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na 
opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i 
izopropanlu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 177 (dot. Pakiet nr 33, poz. 8) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 178 (dot. Pakiet nr 33, poz. 9) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości min. 260 mm o grubości dłoń/mankiet min.0,155/ 
min.0,135 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 179 (dot. Pakiet nr 33, poz. 10, 11) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną 
warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, średni 
poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, 
badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych 
zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany 
przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 180 (dot. Pakiet nr 33, poz. 12, 13) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych bezpudrowych z strukturą syntetycznych 
polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL 
max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet 
rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji 
chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). 
Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki 
notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 181 (dot. Pakiet nr 33, poz. 12, 13) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych, syntetycznych polichloroprenowych 
(Neoprenowych) z syntetyczną warstwą polimerową. Syntetyczna powłoka polimerowa (wewnętrzna 
powierzchnia) ułatwia zakładanie zarówno na suche jak i wilgotne dłonie, o parametrach: kolor brązowy, grubość 
na palcu 0,23mm, AQL-0,65, Siła zrywu przed starzeniem 13 N, wydłużenie przed starzeniem 780-820% 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 182 (dot. Pakiet nr 33, poz. 12, 13) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej 
trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, z rolowanym mankietem z podłużnymi i 
poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie. Pragniemy nadmienić iż tego typu 
rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks (warstwa nitrylu ma kontakt z 
dłonią), pokrytej CPC (Cetylpyridinium chloride), Darvan L i Silikonem, o grubości na palcu 0,25mm, AQL – 0,65, 
wydłużenie przed starzeniem 925 – 1025 %, kolor brązowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 183 (dot. Pakiet nr 33, poz. 14) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych lateksowych, bezpudrowych, o przedłużonym 
mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, kształt anatomiczny, 
mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5, opakowanie 50 par, zawartość 
protein <50 ug/dm2 rękawicy, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 184 (dot. Pakiet nr 34, poz. 1-2) 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 4 naklejki typu TAG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 185 (dot. Pakiet nr 34, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm lub 7cm, taśma przylepna wokół 
otworu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 186 (dot. Pakiet nr 34, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm, taśma przylepna wokół 
otworu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 187 (dot. Pakiet nr 34, poz. 5) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składane pojedynczo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 188 (dot. Pakiet nr 34, poz. 6) 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co  pozwoli na złożenie większej 
liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 189 (dot. Pakiet nr 35, poz. 3.2, 3.3, 3.4) 
Czy w pozycji 3.2, 3.3 i 3.4 Zamawiający dopuści siatki pakowane a'1szt. z przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 190 (dot. Pakiet nr 36, poz. 1-12) 
Czy Zamawiający odstąpi od zatyczki dla zgłębników ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 191 (dot. Pakiet nr 36, poz. 1-11) 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o standardowej powierzchni z nieprzezroczystym, kolorystycznym oznaczeniu 
konektora? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 192 (dot. Pakiet nr 36, poz. 13) 
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć ofertę większej 
liczbie dostawców, co zwiększy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 193 (dot. Pakiet nr 38, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści produkt równoważny tj. strzykawkę do żywienia dojelitowego: Freka Connect 
ENFit/ProNeo 60 ml produenta Fresenius Kabi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 194 (dot. Pakiet nr 40) 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 195 (dot. Pakiet nr 40) 
Prosimy o wyjaśnienie czy perforacja ułatwiająca chwytność koreczka ma być na całej długości części chwytnej 
koreczka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 196 (dot. Pakiet nr 40) 
Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane w blister dopasowany do kształtu koreczka 
uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 197 (dot. Pakiet nr 40) 
Prosimy o wyjaśnienie czy dla łatwej identyfikacji na opakowaniu 1 szt. koreczka mają być takie informacje jak: 
nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności, data produkcji, znak CE. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 198 (dot. Pakiet nr 40, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem na równi z krawędzią koreczka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 199 (dot. Pakiet nr 40, poz. 1) 
Czy Zamawiający w Pakiecie 40 poz. 1 dopuści wycenę koreczków w opakowaniu x 100 z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 200 (dot. Pakiet nr 40, poz. 40) 
Czy Zamawiający dopuści ustnik sterylny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 201 (dot. Pakiet nr 41, poz. 1) 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, 
dopuści do postępowania  system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach: 

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, kątowy i rozszerzający się, 
przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, 
w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę 
pacjenta. 

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i 
personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz 
szeroki port do aplikowania środka żelującego. Ochrona przeciw bryzgowa  przed wcześniejszym zamknięciem 
filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu 
wyprofilowaniu w postaci zastawki  plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady występują 
w jednej kolorystyce. 

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z 
polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, 
bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000ml. 
Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, 
mechanicznego. Opcjonalnie dostępne wkłady z portem do podłączenia szeregowego o pojemności 2000 ml. 
Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do 
mocowania, bez innych przyłączy. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( 
o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, oraz uchwyty, w przypadku wybrania naszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 202 (dot. Pakiet nr 42, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, 
dopuści do postępowania  system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach: 

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, kątowy i rozszerzający się, 
przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, 
w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę 
pacjenta. 

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i 
personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz 
szeroki port do aplikowania środka żelującego. Ochrona przeciw bryzgowa  przed wcześniejszym zamknięciem 
filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu 
wyprofilowaniu w postaci zastawki  plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. 

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z 
polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, 
bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml. 
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Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, 
mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są 
w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. 

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( 
o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku, oraz uchwyty,w przypadku wybrania naszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 203 (dot. Pakiet nr 42, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści saszetki o gramaturze 20g, które wystarczają na zżelowanie jednego wkładu 
workowego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 204 (dot. Pakiet nr 42, poz. 8) 
Czy zamawiający dopuści łącznik prosty, bo tylko taki występuje w oferowanym systemie ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 205 (dot. Pakiet nr 43, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego, łącznik dostępu naczyniowego, 
przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), 
możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. 
Zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej 
podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej 
na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy 
połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor 
przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami 
chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,01 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 
bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka 
skażenia wkłucia Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty 
ważności. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 206 (dot. Pakiet nr 43, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego z dwoma bezigłowymi zaworami 
dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i 
alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 13 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości 
wypełnienia 0,4 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego 
bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym torem przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, 
z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, podzielną membraną split septum (jednorodna 
materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta 
przez 600 aktywacji (użyć). Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, 
jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 
12 m-cy od daty dostawy. Sterylizacja radiacyjna. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 207 (dot. Pakiet nr 43, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami bezigłowymi z 
przedłużaczem o długość 150 cm. Porty bezigłowe charakteryzujące się prostym torem przepływu i minimalną 
przestrzenią martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze zaworów z jedną 
ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji (do 
stosowania przez 600 aktywacji). Zawory z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 208 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii F 8, 9. Cewnik wykonany z 
poliuretanu , długość całkowita 250mm , długość z zagięciem typ. J 215mm. 
Igła z mandrynem do wyprostowania cewnika. 
Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. 
Łącznik do worka na mocz . 
Igła 2-częściowa 18G dł. 20cm. 
Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 209 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pak 44 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 
najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do przezskórnej  nefrostomii 6Ch, z rozszerzadłem 
10Ch; 8Ch, z rozszerzadłem 12Ch; 10Ch, z rozszerzadłem 12Ch z elementami zestawu 

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 
• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 
800 mm 
• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg 
• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów 
drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym 
rozcięciem i łącznik Luer-lock 
• Kranik LL 
• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) 
• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji 
• Sterylne, do jednorazowego użytku 
• Nie zawierają lateksu? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 210 (dot. Pakiet nr 44, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji pęcherza moczowego składającego się z cewnika 
typu pigtail CH 14 o długości 45cm wykonanego z poliuretanu, rozrywalnego trokara, silikonowej tulejki do 
mocowania cewnika, zacisku i 2l worka na mocz? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 211 (dot. Pakiet nr 44, poz. 2) 
Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nadłonowego drenażu zawierał 2-litrowy worek na mocz i silikonową 
tulejkę do mocowania cewnika? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 212 (dot. Pakiet nr 44, poz. 2) 
Czy zamawiający wydzieli z pak 44 poz 2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 213 (dot. Pakiet nr 44, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego od dopuszczanie zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów F 4,8/28 cm. 
Cewnikiem zamkniętym od strony nerki a otwarty od strony pęcherza 
Cewnik wykonany z poliuretanu pokryty hydrożelem sterowalny popychacz, cewnik skalowany co 1 cm z linią 
pozycjonującą . Popychacz sterowalny dł. około 43cm. Prowadnica pokryta PTFE 100cm. Zestaw sterylny. 
Jednorazowy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 214 (dot. Pakiet nr 44, poz. 3) 
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Czy Zamawiający w pak 44 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 
najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: "Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów F 4,8/28 
cm z cewnikiem zamkniętym od strony nerki a otwarty od strony pęcherza 
- cewnik 
• typu Double-J wykonany z poliuretanu z możliwością drenażu powyżej 3 m-cy (max do 12 m-cy) 
• widoczny w promieniach RTG 
• otwory drenujące rozmieszczone na całej długości cewnika 
• znakowany dla dokładniejszego umiejscowienia  
• automatyczna pętla pęcherzowa  
- popychacz dł ok. 45 cm 
- prowadnik 
• powleczony PTFE (teflonem) długość ok. 100 cm 
• prosty 
• sztywny z elastyczną końcówką 
- zacisk"? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 215 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1, 4) 
Czy Zamawiający wydzieli z pak 45 poz. 1, 4? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 216 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Czy Zamawiający wydzieli z pak 45 poz. 1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 217 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów w 
rozmiarze 4.8F, skalowanych co 1cm: z popychaczem dł. 70cm: prowadnikiem 0,032” dł. 150? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 218 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pak 45 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 
najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: "Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w 
składzie: 
- cewnik CH 4,8/26 cm, 28 cm 
• o średnicy pętli pęcherzowej 1,4 cm 
• otwarty od strony pęcherza 
• wykonany z poliuretanu  
• z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej dł. cewnika oraz znakowaniem co 5 cm  
- popychacz o dł . 90 cm do URS 
- prowadnik 0,028” 
• powleczony teflonem (PTFE) 
• długość 150 cm 
• prosty, sztywny 
• z elastyczną 3 cm końcówką 
- w zestawie z cewnikiem otwartym od strony 
  pęcherza znajduje się komplet zacisków  
- drenaż do 12 miesięcy"? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 219 (dot. Pakiet nr 45, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pak 45 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt 
najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: "Prowadnik Lunderquista 0,035” 
- długość 80 cm 
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- wykonany ze stali medycznej 
- pokryty teflonem 
- z atraumatyczną, zaokrągloną końcówką typu J 2,5cm 
- widoczny w promieniach RTG"? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 220 (dot. Pakiet nr 45, poz. 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie prowadników Lunderquista o długości 90cm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 221 (dot. Pakiet nr 45, poz. 5) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie igieł Chiba w rozmiarach 18 i 20G d. 200mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 222 (dot. Pakiet nr 46, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej pakowanej pojedynczo, umieszczonej w 
dyspenserze po 50 sztuk z zaokrągleniem zamawianych opakowań w górę tj. 1 op. a’50 sztuk – pozostałe 
parametry zgodnie z opisem SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 223 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści równoważny resuscytator typu Ambu dla dorosłych z maseczką w walizce o objętości 
oddechowej 1060 ml z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta przy zastosowaniu 
dodatkowej złączki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 224 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy z możliwością oddechową 1500 ml, z możliwością podłączenia 
zaworu PEEP z potrzebą zastosowania dodatkowej złączki, z możliwością wielokrotnej sterylizacji elementów 
resuscytatora bez rezerwuaru tlenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 225 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie resuscytatora zgodnego z opisem, ale z możliwością montażu zaworu 
PEEP za pomocą dodatkowej złączki?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 226 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje resuscytatora silikonowego typu Ambu dla dorosłych z 
maseczką zapakowanego w worek strunowy z uchwytem na dłoń, z zachowaniem pozostałych parametrów 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 227 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie resuscytatora , zgodnego z opisem, ale z możliwością montażu zaworu 
PEEP za pomocą dodatkowej złączki ? Umożliwiłoby to udział większej ilości oferentów i uzyskanie przez 
Zamawiającego korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 228 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści maski z kodowaniem kolorystycznym rozmiaru na pierścieniu mocującym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 229 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści rozm. 0-5? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 230 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne rozm. 0-Noworodki; 1- niemowlęta i 2-5- bez kodowania 
kolorystycznego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 231 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek j.u. kodowanych pierścieneim  na masce, z możliwością regulacji 
ciśnienia, pozbawione lateksu i ftalanów,  pakowanych w przeźroczyste opakowanie, ułatwiające identyfikacje 
rozmiaru maski? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 232 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej niezawierającej szkodliwych ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 233 (dot. Pakiet nr 49, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wielokrotnego użytku w rozmiarze 1 do 5 , rurka wygięta w kształcie 
łuku?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 234 (dot. Pakiet nr 49, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wielokrotnego użytku , gdzie informacje dotyczące rozmiaru wagi 
pacjenta , objętości wypełniające mankiet na opakowaniu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 235 (dot. Pakiet nr 49, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wielokrotnego użytku , gdzie informacje dotyczące rozmiaru wagi 
pacjenta , objętości wypełniające mankiet na korpusie? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 236 (dot. Pakiet nr 49, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową j.u z PCV o następujących parametrach:  
- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta  
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, 
anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie  
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,  
-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza  
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,  
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,  
-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego 
przegryzienia  
- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny  
- sterylna  
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- pakowania pojedynczo  
- w rozmiarach: 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 237 (dot. Pakiet nr 50, poz. 2,3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku 
o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z 
możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen 
przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu 
się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez 
ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika 
przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 238 (dot. Pakiet nr 50, poz. 2,3) 
Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie 
pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości 
wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim 
przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie 
zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej 
cenowo oferty 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 239 (dot. Pakiet nr 51) 
Prosimy o dopuszczenie układu o długości 160 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 240 (dot. Pakiet nr 51, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy jednoramienny o długości rury 150cm, z 
zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 241 (dot. Pakiet nr 52, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 242 (dot. Pakiet nr 52, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z lateksowym workiem oddechowym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 243 (dot. Pakiet nr 52, poz. 1) 
Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu oddechowego rozciągliwego do 2 metrów z 
kolankiem z portem Luer lock, z workiem 2 L i dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 244 (dot. Pakiet nr 52, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu równoważnego  
Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych  
-  gładkie wnętrze z PCV dł. 180 cm  
+ trzecia rura o dł. 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 245 (dot. Pakiet nr 52, poz. 2) 
Prosimy o dopuszczenie okrężnego układu oddechowego wykonanego z polietylenu, gładkiego w środku 
karbowanego na zewnątrz, wyposażonego w dwie samouszczelniające się pułapki wodne, mikrobiologicznie 
czystego, długość 160 cm, dodatkowe ramię gładkie w środku o długości 80 cm.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 246 (dot. Pakiet nr 55, poz. 2,3,8) 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 55 punkty: 2,3,8 ? W/w pozycję nie są już produkowane przez firmę Stryker. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w/w pozycje. 
 
Pytanie 247 (dot. Pakiet nr 56, poz. 1,2,3,4,6,7) 
Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,6,7? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 248 (dot. Pakiet nr 56, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki w osłonce wykonanej z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 249 (dot. Pakiet nr 56, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 180cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 250 (dot. Pakiet nr 56, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  równoważnych kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, pokrywanych 
PE, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 251 (dot. Pakiet nr 56, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o rozmiarach wyłącznie 10mm, 15mm, 25mm lub 32mm? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 252 (dot. Pakiet nr 56, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści średnice pętli 24,36mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 253 (dot. Pakiet nr 56, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli owalnych, o średnicy osłonki 2,4mm, dł. robocza 230cm, śr. pętli 10, 
15, 20, 25, 30, 35mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 254 (dot. Pakiet nr 56, poz. 2) 
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Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 
mm, długość robocza 240 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 255 (dot. Pakiet nr 56, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści średnicę igły 19, 22, 25G, dł. igły 5mm. Długość robocza 180, 230cm? Pozostałe 
parametry zgodne z  SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 256 (dot. Pakiet nr 56, poz. 3) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł do ostrzykiwań, jednorazowego użytku, długość robocza 230 cm, o 
średnicy narzędzia 2,4mm, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 257 (dot. Pakiet nr 56, poz. 3) 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,3 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 258 (dot. Pakiet nr 56, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy wyłącznie 23G i długości wyłącznie 4mm lub 6mm do wyboru 
Zamawiającego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 259 (dot. Pakiet nr 56, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści otwarcie ramion klipsa 8, 11, 16mm, długość robocza 195, 230cm? Pozostałe parametry 
zgodne z  SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 260 (dot. Pakiet nr 56, poz. 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic endoskopowych – otwarcie ramion 11, 16mm, długość robocza 
230cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 261 (dot. Pakiet nr 56, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pozycji  4 dopuści zaoferowanie klipsów  z otwarciem ramion 9, 11, 12, 13, 15 i 16 mm, dł. 
robocza 165 i 230 cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 262 (dot. Pakiet nr 56, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe klipsownice endoskopowe o otwarciu ramion wyłącznie 11mm lub 16mm 
i długości roboczej wyłącznie 2300mm?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 263 (dot. Pakiet nr 56, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pakiecie 56, poz. 4 dopuści klipsownice o rozwarciu ramion klipsa 11, 13, 16 mm, dł. 230 
cm, funkcja rotacji oraz możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa przed jego uwolnieniem? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 264 (dot. Pakiet nr 56, poz. 5) 
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Czy Zamawiający w pakiecie 56, poz. 5 dopuści szczotkę o długości czyścika 300 mm, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 265 (dot. Pakiet nr 56, poz. 5) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej, dwustronnej szczoteczki z czyścikiem: 
- śr. szczoteczek 5/5mm 
- dł. szczoteczek 5/125mm 
- dł. robocza 230cm, 
- śr. osłonki 1,7mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 266 (dot. Pakiet nr 56, poz. 5) 
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 20/ 125 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 267 (dot. Pakiet nr 56, poz. 5) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej, dwustronnej szczoteczki z czyścikiem: 
- śr. szczoteczek 5/5mm 
- dł. szczoteczek 5/300mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 268 (dot. Pakiet nr 56, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści narzędzie dwustronne o długości szczoteczek 20mm/20mm? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 269 (dot. Pakiet nr 56, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową pułapkę na polipy 4-komorową? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.   
 
Pytanie 270 (dot. Pakiet nr 56, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści pułapkę jednorazową, czterokomorową? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 271 (dot. Pakiet nr 57, poz. 5) 
Czy w pakiecie 57 punkt 5  doszło do omyłki pisarskiej w zdaniu  'bezskokowy obrót narzędzia o 3600"  i powinno 
być „360 stopni”? 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być 360 stopni. 
 
Pytanie 272 (dot. Pakiet nr 57, poz. 9) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zad 57 poz. 9, elektrody kulkowej jednorazowego 
użytku, kompatybilnej z optykami 12 i 30 stopni. Elektrody pakowane są po 12szt, prosimy o zgodę na 
zaoferowanie 24 szt. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 273 (dot. Pakiet nr 57, poz. 9) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wg nas omyłki pisarskiej w poz 9: jest do optyk 120 i 300, a naszym 
zdaniem powinno być 12 stopni i 30 stopni? 
Odpowiedź 
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Tak. Zamawiający potwierdza że doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być 12 i 30 stopni. 
 
Pytanie 274 (dot. Pakiet nr 57, poz. 10) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wg nas omyłki pisarskiej w poz 10 jest do optyki 300, a naszym zdaniem 
powinno być do optyki 30 stopni? 
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający potwierdza że doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być 30 stopni. 
 
Pytanie 275 (dot. Pakiet nr 58, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej oraz 
tracheotomijnej , o następujących parametrach:  
- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora  
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem 
zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i 
jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej  
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób 
zapobiegający zagubieniu  
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz 
informacją „OPEN”  
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości 
systemu  
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez 
uszkodzenia elementów  
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony 
w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania 
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 
cm  
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie 
(zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez 
konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy  
- w rozmiarze:  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWIZ. 
 
Pytanie 276 (dot. Pakiet nr 58, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 58 
pozycję 2 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na 
poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 277 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 alternatywnego filtra mechanicznego o 100% skuteczności 
p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowanego w kierunku Mycobacterium 
Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną 
hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach 
przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, 
harmonijkowe, waga 47 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z korkiem luer-
lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony 
pacjenta, opakowanie typu blister pack. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 278 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra   
Sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci, z barierą mechaniczną 
i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o bardzo 
wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, przestrzeni martwej 18 
ml,  
- z portem do kapnografu 
- przeźroczysta obudowa? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 279 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno-wirusowy o objętości przestrzeni martwej 
54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 280 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny dopuści filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez 
wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 30 g, przestrzeń 
martwa 30 ml, objętość 150- 1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-
22F/15M ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 281 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny 
z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999,% wirusowej 99,999%, 
waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 
ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 282 (dot. Pakiet nr 59, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy ze zwiększoną 
wydajnością ciepła i wilgoci: o skuteczności p/bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji p/wirusowej > 99,999%, 
objętość przestrzeni martwej 55 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 283 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, 
p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 
ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, 
opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze 
złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 284 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra równoważnego o lepszych parametrach Filtr bakteryjno-
wirusowy elektrostatyczny z nawilżaniem 
- o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999% 
- objętość przestrzeni martwej  18 ml 
- bardzo wysoki poziom nawilżania min. 36,8 m g / L  H 2 O przy VT=500ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 285 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem o skuteczności 
p/bakteryjnej 99,999%, przestrzeń martwa 45 ml, poziom nawilżania 33 mg H2O przy Vt=500ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 286 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 53 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 287 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny 
z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999,% wirusowej 99,999%, 
waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 
ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 288 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, 
skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 22 g, przestrzeń martwa 34 ml, objętość 150-
1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 289 (dot. Pakiet nr 59, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z nawilżaniem objętość 
przestrzeni martwej 55 ml, poziom nawilżania 57 mg/l H2O przy VT=500 ml, z zachowaniem pozostałych 
parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 290 (dot. Pakiet nr 59, poz. 3) 
Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym 
wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do 
odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O 
przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od 
objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 291 (dot. Pakiet nr 59, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra równoważnego o lepszych parametrach  
Filtr do rurek tracheostomijnych - sterylny 
- wkład celulozowy wymiennika ciepła o powierzchni powyżej 545 cm2 
- skuteczność nawilżania powyżej  29,2 mg/ H20  przy Vt 500 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 292 (dot. Pakiet nr 59, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, 
z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego 
tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości 
oddechowej powyżej 25 ml, sterylny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 293 (dot. Pakiet nr 59, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach :  
• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy  
• Przestrzeń martwa: 16ml  
• Waga: 9g  
• Objętość oddechowa: 200-1000ml  
• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500  
• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min  
• Złącza: 15F  
• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką  
• Port tlenowy: tak  
• Opakowanie: papier/folia  
• Jałowy: tak?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 294 (dot. Pakiet nr 59, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr do rurek tracheostomijnych, z portem do odsysania z zatyczką 
umieszczoną centralnie, o powierzchni wymiennika powyżej 500 cm2, skuteczność nawilżania 28,5 mg/l H2O 
przy Vt = 500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 295 (dot. Pakiet nr 60, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści łącznik sterylny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 296 (dot. Pakiet nr 60, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga łącznik karbowany niezawierający szkodliwych ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 297 (dot. Pakiet nr 61, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu , gdzie numer seryjny jest umieszczony na górnej części łyżki, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 298 (dot. Pakiet nr 61, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazową, typu McIntosh 
rozm. 1, 2, 3, 4, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 299 (dot. Pakiet nr 61, poz. 1,2) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki i rękojeści pakowanych  w opakowanie, folia-papier? Pozostałe 
wymogi zgodne z SIWZ ? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 300 (dot. Pakiet nr 61, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu radełkowaną zapewniającym pewny chwyt , zakończona 
zielonym ringiem , ułatwiająca identyfikację ze standardem ISO 7376? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 301 (dot. Pakiet nr 61, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 61 pozycję nr 2 do osobnego pakietu? Wydzielenie 
w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 302 (dot. Pakiet nr 62, poz. 2) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 62 w pozycji 2 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, paracentezy i 
periokardiocentezy z jedną strzykawką Luer Lock 60 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone w 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 303 (dot. Pakiet nr 63) 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podwójny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia amerykańskiego 
producenta; system bez zakrzywionej igły, z prostą igłą i ze zdejmowanym koreczkiem z otworem. Zakrzywiona 
igła nie ma znaczącego wpływu na zapobieganie zapowietrzeniu systemu pomiarowego. Linia do krwawego 
pomiaru ciśnienia, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, 
uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką 
częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia 
rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych 
pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w 
kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi 
monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania 
fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt 
jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 304 (dot. Pakiet nr 63) 
Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, 
ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych 
korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do 
Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem 
kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 305 (dot. Pakiet nr 63) 
Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora? 

Odpowiedź: 
Końcówka BD. 
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Pytanie 306 (dot. Pakiet nr 64, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę Guedel nr 1 – 60 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 307 (dot. Pakiet nr 64, poz. 1-4) 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie PE ( polietylenu)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 308 (dot. Pakiet nr 64, poz. 1-4) 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 309 (dot. Pakiet nr 64, poz. 1-4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 64 pozycje nr: 1-4 do osobnego pakietu? 
Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 310 (dot. Pakiet nr 64, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę Guedel nr 2 – 70 mm, z zachowaniem pozostałych 
parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 312 (dot. Pakiet nr 64, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę Guedel nr 4 – 90 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 313 (dot. Pakiet nr 64, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę Guedel nr 5 – 100 mm, z zachowaniem pozostałych 
parametrów SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 314 (dot. Pakiet nr 64, poz. 5) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu barku zawartości ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 315 (dot. Pakiet nr 64, poz. 5-6) 
Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania rurek posiadały fabryczne zgrzewy zapewniające utrzymanie 
anatomicznego kształtu rurki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 316 (dot. Pakiet nr 64, poz. 6) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu braku zawartości ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 317 (dot. Pakiet nr 64, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści pojedynczy mankiet od Nr 6,0? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 318 (dot. Pakiet nr 64, poz. 7) 
Czy Zamawiający odstąpi od mankietu silikonowego z termoplastycznego PVC? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 319 (dot. Pakiet nr 64, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z medycznego, elastycznego PVC? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 320 (dot. Pakiet nr 64, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuść rurkę z stałym szyldem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 321 (dot. Pakiet nr 65) 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3 do oddzielnego pakietu, zwiększy to 
konkurencyjność pakietu. W przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w n/w pozycjach tj 
1.1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 ,akcesoriów poniżej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 322 (dot. Pakiet nr 65 poz. 1.1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu oddechowego o poniższych parametrach:   
Układ  oddechowy jednorazowego użytku pasujący do aparatu do resuscytacji, wyposażony w: 
- ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii 183 cm 
- układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania 
oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego  
- na końcu układu zastawka PEEP  
- wykonany z PCV, nie zawiera lateksu. 
- zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe.  
- widoczna i czytelna data ważności. 
- pakowany pojedynczo. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 323 (dot. Pakiet nr 65 poz. 2.1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu oddechowego o poniższych parametrach:  
Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym, 
przeznaczony dla noworodków i wcześniaków. 
Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP oraz nawilżaczem  typu MR850 ARU.  
Skład zestawu: 
UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami 
popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 
cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 
cm.  
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu 
podawanego gazu.  
Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie.  
Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.  
Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających 
DEHP,BPA 
GENERATOR -  wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych 
zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający cztery dysze zasilane mieszanką powietrze-
tlen o ciśnieniu około 60 cm H2O, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, 
łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację 
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jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprzęży ), wykonany z 
materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu,  
 - wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia, 
- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 
4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm, 
 - wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm  oraz długości minimum 55 cm, 
- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu  w różnych rozmiarach  S; M; L; oznaczone kolorami i 
literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 324 (dot. Pakiet nr 65 poz. 2.2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komory nawilżacza o poniższych parametrach:  
Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór 
odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz 
zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, 
posiadająca datę ważności na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 325 (dot. Pakiet nr 65 poz. 3.1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu oddechowego o poniższych parametrach: 
Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym, 
przeznaczony dla noworodków i wcześniaków. 
Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP oraz nawilżaczem  typu MR850 ARU.  
Skład zestawu: 
UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami 
popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 
cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 
cm.  
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu 
podawanego gazu.  
Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. 
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa 
pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu 
pacjenta.  
Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności 
produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów 
niezawierających DEHP,BPA 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 326 (dot. Pakiet nr 66, poz. 3) 
Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 66 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy 
długoterminowy  poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną 
konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o 
stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długościach cewnika:   19/40, 23/44, 28/49, 33/54 cm, 55/76 
cm  do wyboru przez Zamawiającego? 
Charakterystyka zestawu:  
- radiocieniujący cewnik  
- silikonowe ramiona  
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia  chemiczne i mechaniczne  
- zacisk  na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- 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  
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- adapter wypełniający  
- zacisk cewnika  ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- igła wprowadzająca 18G  
- rozszerzadło12 Fr  
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką  
- nasadki iniekcyjne Luer Lock  
- kleszczyki – 2 szt. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 327 (dot. Pakiet nr 66, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 66 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 328 (dot. Pakiet nr 66, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pozycji 4 pakiet 66 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy 
poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją 
końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu 
recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długościach cewnika:   19/40, 23/44, 28/49, 33/54 cm, 55/76 cm  do 
wyboru przez Zamawiającego? 
Charakterystyka zestawu:  
- radiocieniujący cewnik  
- silikonowe ramiona  
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia  chemiczne i mechaniczne  
- zacisk  na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- 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  
- adapter wypełniający  
- zacisk cewnika  ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- igła wprowadzająca 18G  
- rozszerzadło12 Fr  
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką  
- nasadki iniekcyjne Luer Lock  
- kleszczyki – 2 szt.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 329 (dot. Pakiet nr 66, poz. 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 66 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 330 (dot. Pakiet nr 67) 
Prosimy o dopuszczenie nebulizatora z drenem o długości 1,8 metra i gładkim łącznikiem typu T, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 331 (dot. Pakiet nr 67) 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszego ufiksowania drenu do nebulizatora, zestawy 
do nebulizacji mają być wyposażone w dren tlenowy z jednej strony zakończony sztywnym, łącznikiem 
standardowym dedykowanym do nebulizatora i kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 332 (dot. Pakiet nr 67) 
Czy zamawiający oczekuje nebulizatora wytwarzającego cząsteczki aerozolu o przeciętnej średnicy (MMAD) 2,4 
μm (+/- 0,13 μm), w tym 72% frakcji respirabilnej (cząsteczki <5 μm) (+/- 3,1%)- parametry potwierdzone w 
badaniach producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 333 (dot. Pakiet nr 67) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika nebulizatora o poj. 10 ml skalowanego dwustronnie, 
naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 334 (dot. Pakiet nr 67) 
Czy oczekiwany nebulizator ma posiadać stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, co umożliwia 
nieprzerwaną nebulizację również w poz. drenażowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 335 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nebulizacji dla dorosłych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 336 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga zestawu do nebulizacji niezawierającego szkodliwych ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 337 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści komorę wykonana z PVC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający niw wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 338 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu całości braku zawartości ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 339 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu zgodnie z poniższym opisem: 
„• igła biorcza dwukanałowa z kryzą 
     ograniczającą 
• przeciwbakteryjny filtr powietrza 
    zabezpieczony zatyczką 
• komora kroplowa z filtrem krwi 200 μm 
• regulator przepływu z zaczepem na dren 
• łącznik LUER LOCK z osłonką” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 340 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1, 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów IS , krwi TS, którego komora kroplowa 
jest wykonana z medycznego PVC. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby 
przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi 
zaprzeczenie  logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 341 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na 
zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 342 (dot. Pakiet nr 68, poz. 1, 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logo identyfikującym wyrób. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 343 (dot. Pakiet nr 68, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów  z igłą ściętą trójpłaszczyznowo 
wykonaną z ABS  z komorą kroplową o wielkości 62 mm  wykonaną z medycznego PVC, bez zawartości ftalanów, 
dren długości 150 cm , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej 
po użyciu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany 
asortyment innym producentom. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 344 (dot. Pakiet nr 68, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści  komory wykonana z PVC o dł. Min.60 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 345 (dot. Pakiet nr 68, poz. 2) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu całości braku zawartości ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 346 (dot. Pakiet nr 68, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania posiadający igłę wykonaną z ABS bez wzmocnień? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 347 (dot. Pakiet nr 69, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści torebki fałdą 40 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 348 (dot. Pakiet nr 69, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 100 x 370 mm, z fałdą 40 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 349 (dot. Pakiet nr 71, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4000ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 350 (dot. Pakiet nr 71, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300ml i pojemności maksymalnej 900ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 351 (dot. Pakiet nr 72, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści butelki 80ml pakowane w opakowaniu zbiorczym 40sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 352 (dot. Pakiet nr 72, poz. 2) 
Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał możliwość zdejmowania lejka z konektora, dla umożliwienia 
stosowania lejków o różnych rozmiarach, bez konieczności kupowania całego nowego zestawu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 353 (dot. Pakiet nr 72, poz. 2) 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dren połączony z nakładkę na tłok laktatora był złączony na stałe dla 
zapewnienia pełnej szczelności układu i uniemożliwieniu przypadkowemu rozłączeniu podczas sesji odciągania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 354 (dot. Pakiet nr 72, poz. 2) 
Czy Zamawiający oczekuje aby membrana okalała nakładkę na tłok dla pełnej szczelności układu i była 
zdejmowalna z nakładki dla zapewnienia pełnej higieny mycia zestawu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 355 (dot. Pakiet nr 76, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki lekkiej, ergonomicznej, wyposażonej w obrotową głowicę. 
Czas ładowania strzygarki do pełna: maksimum 60 minut. Strzygarka wyposażona diodę sygnalizującą m.in. 
rozładowywanie się baterii litowo-jonowej. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub 
przymocowania do powierzchni pionowych. Strzygarka wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji 
zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7); kompatybilna z ostrzami, zdejmowanymi za pomocą przycisku: 
uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 356 (dot. Pakiet nr 76, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą 
głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). 
Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka 
wyposażona w indukcyją ładowarkę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 357 (dot. Pakiet nr 76, poz. 1) 
Prosimy o dopuszczenie strzygarki o następujących parametrach: 

 Z nieruchomą głowicą. 

 Możliwość usuwania każdego rodzaju owłosienia na sucho i na mokro – dostępność minimum trzech 
różnych rodzajów ostrzy jednorazowego użytku: uniwersalnych, przeznaczonych do włosów grubych,  
przeznaczonych do miejsc delikatnych 

 Zasilanie bateryjne – wbudowana bateria NiMH odporna na przeładowanie 

 60-90 min pracy ciągłej strzygarki po pełnym naładowaniu baterii 

 Wskaźnik ładowania baterii 

 W komplecie ładowarka elektromagnetyczną (indukcyjna) przeznaczona do postawienia na stole lub 
zawieszenia na ścianie 

 Możliwość dezynfekcji strzygarki przez zanurzenie – odporność na zanurzenie przez minimum 30 
minut  

 Zabezpieczenie przed płynami na poziomie IPX7 

 Łatwa i bezpieczna wymiana ostrzy  

 Powierzchnia antypoślizgowa na bocznych częściach rączki 

 Wolna od lateksu i ftalanów 

 Kształt umożliwiający obsługę w pozycji neutralnej dla nadgarstka 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 358 (dot. Pakiet nr 76, poz. 2) 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnych ostrzy, jednorazowych, szerokość cięcia co najmniej 36 
mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące 
znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym 
ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 359 (dot. Pakiet nr 76, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki 
chirurgicznej z nieruchomym ostrzem. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, 
szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące 
znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 

 
Pytanie 360 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia wykazu dostaw jeżeli Wykonawca w 
okresie 14.08.2018-14.08.2019 realizował zamówienia Zamawiającemu zgodnie z zawartą umową 25/ZP/2018? 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Pytanie 361 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymów art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP jeśli wykonawca który nie należy do 
grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 362 
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany 
towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie 
temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i 
umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, 
jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do 
uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy 
sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) 
towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odpowiedź:  
To na Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do 
Zamawiającego zgodnie z przepisami dotyczącymi konkretnego towaru. 
 
Pytanie 363 
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się 
od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość 
dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?  
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi 
środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość 
ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 364 
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 
wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów 
oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 365 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku 
towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar „loco magazyn Działu Farmacji 
Szpitalnej” w związku z powyższym rozładunek towaru należy do Wykonawcy. 
 
Pytanie 366 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu 
Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do 
jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy 
w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o 
braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek 
zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 367 
Dot. SIWZ rozdział XIV punkt 3 oraz formularza oferty, pkt 1 
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze 
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego 
przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie 
eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ  odnośnie terminu dostawy w zakresie zadania nr 8 prosimy o 
modyfikację terminu dostawy w sposób następujący: 
  

L.p. Termin dostawy 
Ilość punktów uzyskanych w 

kryterium (30%) 

1 do 4 dni roboczych 30 

2 do 5 dni roboczych 25 

3 do 6 dni roboczych 20 

4 do 7 dni roboczych 15 

5 do 8 dni roboczych 10 

6 do 9 dni roboczych 5 

7 
powyżej 10 dni roboczych (nie 
więcej niż 20 dni roboczych) 

0 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 368 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 
Odpowiedź:  
TAK. 
 
Pytanie 369 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający potwierdza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 370 (dot. § 5) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?  
Odpowiedź:  
Treść § 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 371 
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 niw wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 372 
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 373 
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w 
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
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. 
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Pytanie 374 
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 375 
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 376 
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 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 377 
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 378 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:  
Siła Wyższa  
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w 
szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces 
realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 
administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich 
przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 
Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy  takim 
stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły 
inaczej.   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 379 
Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby 
odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego? 
Odpowiedź:  
Tak, adres mailowy zostanie dopisany w § 6 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ). 
 
Pytanie 380 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 

„Siła Wyższa 
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1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za 
okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces 
realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 
administracji państwowej itp.  
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona 
zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim 
stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 
postanowiły inaczej.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 381 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 
„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji 
m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie 
prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że 
określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. 
Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia 
przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz 
konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 382 
Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W 
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 383 (dot. § 5)  
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto 
a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 
osiągane. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 384 (dot. § 5)  
Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w wysokości 0,1%. Należy wskazać, że 
zaproponowane przez Zamawiającego wysokie kary umowne powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych 
roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości). 
Mając na uwadze powyższe proponujemy zrównanie odsetek za opóźnienie w dostawie sprzętu do poziomu 
odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1% 
Odpowiedź:  
Treść § 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 385 (dot. § 3 ust. 8)  
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze 
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego 
przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie 
eksportu)  brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem 
postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty. Wobec powyższego zwracamy się z 
prośbą o wykreślenie zapisu zawartego w pkt. 8, §3 Głównych postanowień umowy 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 386 (dot. § 3 ust. 11)  
Zwracamy się z prośbą o zmianą zapisów  zawartych w  §3 ust.11 na następujący: 
Strony postanawiają, iż Wykonawca w przypadku określonym w ustępie 9 niniejszego paragrafu zobowiązuje się 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej odpowiadającej różnicy powiększającej kwotę z tytułu ceny 
brutto zapłaconej innemu podmiotowi w stosunku do kwoty, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić z 
tytułu ceny brutto Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w przypadku zrealizowania dostawy przedmiotu 
umowy w terminach określonych w umowie. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie 
dostarczonego w terminie towaru wynikającej z załącznika  cenowego do niniejszej umowy.     
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 387 (dot. § 4 ust. 2)  
Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego terminu dostawy reklamowanego asortymentu po pozytywnym 
rozpatrzeniu przez Wykonawcę reklamacji, zapis ust. 2 § 4 wskazuje 5 dni roboczych jako czas na rozpatrzenie 
reklamacji i ustalenie przez Wykonawcę czy jest zasadna czy nie. Proponujemy aby czas na dostawę towaru 
reklamowanego po uznaniu reklamacji wynosił 5 dni roboczych. 
Odpowiedź:  
W terminie określonym w § 4 ust. 2 należy rozpatrzyć kompleksowo reklamację, w tym także dostarczyć 
reklamowany towar. 
 
Pytanie 388 (dot. § 5 ust. 1)  
Zwracamy się z prośbą o zmianą zapisów  zawartych w  §5 ust.1 na następujący: 
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w 
przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłaty kar umownych w wysokości 2% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za 
każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 389 (dot. § 8 ust. 5)  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  umowy poprzez wykreślenie z  §8 ust.5. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 390 (dot. § 5)  
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze 
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego 
przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie 
eksportu) zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §5 ust. 4 i 5 postanowień o następującej treści: 
2. Strony postanawiają, że zapisy §5 i §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie 
lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 
19. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla 
potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na 
każde żądanie Zamawiającego.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 391 (dot. § 5)  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §5 ust.4  
o następującej treści: 

4. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 i §8  umowy na okres 
obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego 
przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 392 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu o 
następującej treści: 
„  Siła Wyższa” 
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w 
szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, 
powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach 
i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji 
Umowy.  

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 
płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 393 (dot. § 2 ust. 6) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie ww. zapisu umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 394 (dot. § 2 ust. 10) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skrócenie wymaganego terminu ważności do wartości nie krótszej 
niż 50% czasu ważności określanego przez wytwórcę. Należy wziąć pod uwagę, że czas trwania umowy wynosił 
będzie rok, a w przypadku produktów z długim terminem ważności, przy zachowaniu wartości 80%, Zamawiający 
miałby prawo odmowy przyjęcia towaru, którego termin ważności wynosi ponad rok. 
Odpowiedź:  
Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 395 (dot. § 3 ust. 8) 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 3 ust. 8. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od 
Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia 
(a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, 
stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy 
o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko 
w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może 
prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na 
zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie 
ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odpowiedź:  
Zarzut obejścia przepisu art. 144 pzp jest bezpodstawny, gdyż Zamawiający wskazał możliwość zmiany w 
głównych postanowieniach umowy. Zamawiający natomiast nie przewiduje zmiany umowy dotyczącej 
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wartości oferty a jedynie ilości w ramach sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w cenie 
jednostkowej określonej przez samego Wykonawcę, nie powodują one zwiększenia wartości oferty która jest 
kryterium wyboru Wykonawcy. 
 
Pytanie 396 (dot. § 3 ust. 12) 
Wnosimy o wprowadzenie do par. 3 ust. 12 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 
nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 397 (dot. § 5 ust. 1) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości 
niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 398 (dot. § 8 ust. 3) 
Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 399 (dot. § 8 ust. 3) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy.  
Odpowiedź:  
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 400 (dot. § 8) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez 
odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 401 (dot. §4 ust. 2) 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 
oraz zmianę słów „…od chwili jej złożenia” na „…od dnia jej uznania”. 
Odpowiedź:  
Treść § 4 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 402 (dot. §5 ust. 1; § 8 ust. 3) 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów: 
§ 5 ust. 1:  
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust. 5, a także dostarczenia towaru 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w 
przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto  niedostarczonego, niezgodnego lub 
reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego, 
niezgodnego lub reklamowanego towaru. 
§ 8 ust. 3: 
W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. c i d  niniejszego paragrafu 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy wskazanej w § 3 ust. 1.   
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 403 (dot. § 2 ust. 10) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia towaru z zachowaniem trwałości materiałowo – użytkowej nie krótszej niż 70% czasu ważności 
określanego przez wytwórcę.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 404 (dot. § 4 ust. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez 
Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi 
Wykonawcy na reklamację w tym terminie, reklamacja jest traktowana jako zasadna. Za datę złożenia reklamacji 
ilościowej uważa się datę złożenia reklamacji za pomocą faksu, o ile zostanie następnie potwierdzona listem 
poleconym. Za datę złożenia reklamacji jakościowej uważa się datę zwrotu produktu wadliwego do Wykonawcy”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 405 (dot. § 4 ust. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony postanawiają, iż w 
przypadku złożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy trzech uzasadnionych reklamacji w 
zakresie tego samego produktu / pakietu, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy  w 
zakresie dostaw reklamowanego wyrobu/pakietu ze skutkiem natychmiastowym. Przed rozwiązaniem umowy 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 406 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% na 1%. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 407  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania 
realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od 
terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 408 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku zakończenia produkcji 
wielorazowych narzędzi endoskopowych przez Producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania 
odpowiedniej ilości narzędzi jednorazowych (odpowiedników) bądź rozwiązania niniejszej umowy bez 
konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych. Zakończenie produkcji wyrobów jednorazowych 
zostanie potwierdzone oficjalnym pismem.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
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. 
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