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LAS-126/2-PN/24-2017       Rybnik, dnia 04.04.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych  
(zamówienie nr LAS-126-PN/24-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie zamówień publicznych z dnia 24.03.2017 r., nr 51218-2017 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

UWAGA:  
PONIŻSZE ZAPISY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA I WSKAZUJ Ą, W JAKI SPOSÓB WYKONAWCA MA SPORZ ĄDZIĆ OFERTĘ 
Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI UJ ĘTYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE. 
 
Pytanie 1:  Pakiet nr 12 - Wyroby medyczne stosowane w intensyw nej terapii  
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w poz. 1 wymaga załączenia do oferty dokumentu od 
Producenta, potwierdzające możliwość stosowania systemu zamkniętego przez min. 168 godzin? 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga doł ączenia dokumentów, zgodnie z zapisami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w której okre ślił jakie dokumenty nale ży zło żyć do oferty i jakie 
dokumenty b ędzie składał wykonawca, którego oferta zostanie uzn ana za najkorzystniejsz ą na 
wezwanie Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 2:  Pakiet nr 12 - Wyroby medyczne stosowane w intensyw nej terapii  
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści system zamknięty do odsysania z rurki intubacyjnej o dł. 54-56 cm 
lub 60-62 cm, z rurki tracheostomijnej o dł. 34-36 cm? 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
 
Pytanie 3:  Pakiet nr 12 - Wyroby medyczne stosowane w intensyw nej terapii  
Czy Zamawiający w poz. 2 ma na myśli, aby w systemie zamkniętym nie było żadnych dodatkowych 
elementów do montażu czy demontażu systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej? 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym 
 
Pytanie 4:  Pakiet nr 12 - Wyroby medyczne stosowane w intensyw nej terapii  
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w poz. 4 wymaga załączenia do oferty dokumentu od 
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Producenta, potwierdzające możliwość stosowania drenów do zastosowania z systemami zamkniętymi 
przez min. 72 godziny? 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga doł ączenia dokumentów, zgodnie z zapisami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w której okre ślił jakie dokumenty nale ży zło żyć do oferty i jakie 
dokumenty b ędzie składał wykonawca, którego oferta zostanie uzn ana za najkorzystniejsz ą na 
wezwanie Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 5:  Pakiet nr 12 - Wyroby medyczne stosowane w intensyw nej terapii  
Prosimy o wyjaśnienie dt. umieszczonej uwagi „UWAGA: zaoferowane kołderki muszą być kompatybilne 
z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami do ogrzewania pacjenta prod. Gaymar Inc. typ GA 
TC 3003 oraz prod. Tyco typ WARM TOUCH 5900”, gdyż w ww. pakiecie brak pozycji dotyczącej 
kołderek grzewczych. 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący koryguje omyłk ę pisarsk ą wykre ślając zapis dotycz ący uwagi. 
Wykonawcy zobligowani s ą do wykre ślenia zapisów ww. zapisu. 
 
Pytanie 6:  Pakiet nr 24 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów współpracujących z endoskopami o średnicy 9,5 – 
13,0 mm. 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.  
 
Pytanie 7:  Pakiet nr 28 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 m do kanału endoskopu i 10 mm 
do czyszczenia gniazd, długość robocza 2500 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:  Pakiet 15 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasetek z okrągłymi 
otworami? Pozostałe parametry bez zmian.  
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  

 
Pytanie 9:  Pakiet 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen z dokładnością do 3ech lub 4ech 
miejsc po przecinku?  
Odpowied ź 9: W pakietach 5 i 6  zamawiaj ący dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował formularz 
cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie – nie wi ększe ni ż 100 szt. 
(z zastrze żeniem, że szacunkowa ilo ść sztuk b ędzie podzielna przez liczb ę sztuk w oferowanym 
opakowaniu) , dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaoferował cen ę 
jednostkow ą z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie. 
 
Pytanie 10:  Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub więcej 
miejsc po przecinku? 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący jedynie w pakiecie nr 5 i 6  zamawiaj ący dopuszcza, by wykonawca 
zmodyfikował formularz cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie – nie wi ększe 
niż 100 szt. (z zastrze żeniem, że szacunkowa ilo ść sztuk b ędzie podzielna przez liczb ę sztuk 
w oferowanym opakowaniu) , dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaofe-
rował cen ę jednostkow ą z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie. 
 
Pytanie 11:  Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie  nr 23  poz. 1 cewnika 
permanentnego  poliuretanowego typu SPLIT do dializ 14 Fr  i długościach :19 cm, 23 cm, 27 cm, 31 
cm, 35 cm i 50 cm od mufki  do końca cewnika? 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
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Pytanie 12:  Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie  nr 23  poz. 2 cewnika 
permanentnego  poliuretanowego  schodkowego do dializ 14,5 Fr i długościach : 19 cm, 23 cm, 27 cm, 
31 cm i 35 cm od mufki  do końca cewnika? 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 13:  Czy Zamawiaj ący dopu ści w Pakiecie 13 poz.2  Zestaw do drenażu opłucnej o 
następujących parametrach: Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną 
przestrzenią martwą - pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne między innymi podczas 
transportu) Zestaw może być podłączony pacjentowi natychmiast po wyjęciu z opakowania bez żadnych 
czynności wstępnych – bez wypełniania jakichkolwiek komór płynem 
- komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziałką co 10 ml oraz 
wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości 
- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka  
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O 
- wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania  
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze 
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego 
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych    komorach 
w kierunku dodatnim 
- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc 
- posiadający bezigłowy port do pobierania próbek 
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep 
mocujący do ubrania pacjenta 
- opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 1000 ml-wyposażony w korek zamykający 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika- 
-cji istotnych warunków zamówienia i formularzu cen owym.  
 
Pytanie 14:  PAKIET 23 CEWNIKI PERMANENTNE DO DIALIZY, POZYCJA 1 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 
24CM ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), 28CM ( tip to cuff 23cm-  nr kat. 32101528),), 32CM ( tip to 
cuff 27cm - nr kat. 32101532), 36CM ( tip to cuff 31cm -  nr kat. 32101536),, 40CM ( tip to cuff 35cm-  nr 
kat. 32101540), widoczny w Rtg. 
Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi  
o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, 
biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, 
mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem 
naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, 
portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 15:  PAKIET 23 CEWNIKI PERMANENTNE DO DIALIZY, POZYCJA 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 
24CM ( tip to cuff 19cm - nr kat. 32101524), 28CM ( tip to cuff 23cm-  nr kat. 32101528),), 32CM ( tip to 
cuff 27cm - nr kat. 32101532), 36CM ( tip to cuff 31cm -  nr kat. 32101536),, 40CM ( tip to cuff 35cm-  nr 
kat. 32101540), widoczny w Rtg. 
Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o 
przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, 
biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, 
mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem 
naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, 
portami iniekcyjnymi, usztywniaczem. 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
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Pytanie 16:  Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści pakiety Bowie Dick 
posiadające arkusz wskaźnikowy o wymiarach ok.9cmx9cm? 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą- 
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem – 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 17:  Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 
sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18:  Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 4:Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające 
przebarwienie po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony? 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19:  Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 10: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na 
specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, 
posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces 
mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na 
skuteczność procesu mycia? 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 20:  Dotyczy Pakiet nr 17: Asortyment ujęty w Pakiecie nr 17 nie jest wyrobem medycznym w 
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy 
w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie. 
Odpowied ź 20: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawia jący wymaga zaoferowania 
wyrobu medycznego. 
 
Pytanie 21:  pakiet 23 pozycja 1,2  
Czy Zamawiający w pozycji  dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen 
Haemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Nile )  z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik 
poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi 
przedłużaczami o średnicy 14FR i długości  od mufy do końcówki 23 cm 27 cm z nadrukiem objętości 
wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką 
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 
0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, 
rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, 
łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), 
przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, 
umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
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Pytanie 22:  pakiet 23 pozycja 1,2  
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin 
Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu 
“shoutgun”(schodkowa)         cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez 
otworów  bocznych   z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i  długościach od mufy do końca 
cewnika 19 cm, 23 cm, 27 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem 
etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w 
skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem 
z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, 
rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką  
i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody 
przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące 
cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, 
łącznik do przepłukiwania? 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie 23:  Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1-2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające, że możliwość użytkowania przez 
minimum 7 dni potwierdzone certyfikatem producenta. Pragniemy poinformować, że certyfikat CE 
potwierdza zgodność wyrobu z oceną zgodności a nie możliwość użytku obwodu przez 7 dni. 
Odpowiedź 23: Zamawiaj ący wymaga dostarczenia asortymentu zgodnego z opise m przedmiotu 
zamówienia (tj. asortymentu, którego u żytkowanie b ędzie wynosiło minimum 7 dni) co zostało 
potwierdzone stosownym dokumentem, zgodnie z zapisa mi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w posiadaniu którego jest Wykonawca. 
  
Pytanie 24:  Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, mechanicznego (bez warstwy harmonijkowej) z 
wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o znacznie większej skuteczności filtracji 
wynoszącej 99,999999%, spełniający wszystkie pozostałe wymagania. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie 
wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej 
konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję poprzez umożliwienie złożenia oferty tylko jednemu 
oferentowi – firmie Medtronic oferującej produkty firmy Covidien. 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty, zgodnie z zapisami specyfikacji istotn ych 
warunków zamówienia bior ąc pod uwag ę wymóg kompatybilno ści ze sob ą poszczególnych 
pozycji w pakiecie nr 11.  
 
Pytanie 25:  Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie filtra o minimalnej objętości oddechowej wynoszącej 25 ml, spełniający 
wszystkie pozostałe wymagania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne 
uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort 
użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję 
poprzez umożliwienie złożenia oferty tylko jednemu oferentowi – firmie Medtronic oferującej produkty 
firmy Covidien. 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotny ch 
warunków zamówienia bior ąc pod uwag ę wymóg kompatybilno ści ze sob ą poszczególnych 
pozycji w pakiecie nr 11.  
 
Pytanie 26:  Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości oddechowej wynoszącej 75-1200 ml, spełniający wszystkie 
pozostałe wymagania. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnienie, gdyż 
powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na 
jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję poprzez 
umożliwienie złożenia oferty tylko jednemu oferentowi – firmie Medtronic oferującej produkty firmy 
Covidien. 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący informuje, że opisany powy żej asortyment spełnia wymagania 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 27:  Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8, 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych? Obecna konstrukcja znacząco 
ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów. Pragniemy 
przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP: decyzja co do podziału zamówienia na określoną 
ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, 
jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, 
czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy 
konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w 
szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. 

W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych 
podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorcom małym i średnim), umożliwia złożenie tylko jednej oferty i 
naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. 
Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 28:  PAKIET NR 6 
Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) 
czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo? 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym 
 
Pytanie 29:  PAKIET NR 6 POZ. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki sterylne bez podłoża z wacikiem wiskozowym w probówce 
transportowej; wyrób medyczny klasy IIa? 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 30:  Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę niedzieloną dla małych dzieci o powierzchni 36cm2 kompatybilną z 
diatermią Erbe? 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 31:  Poz. 1-10  
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe spełniające poniższe wymagania? 
Papier o gramaturze 70 g: 
- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach 
- przenikanie powietrza nie mniej niż 12µm/Pa*s ± 5% 
- niezwilżalność wodą 40 s 
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,3 kN/m ± 2%;    
  w kierunku poprzecznym 4kN/m ± 5% 
Folia  5 warstwowa (nie licząc warstw kleju) o grubości 53 ± 5 mikrometrów:   
- przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów 
- wytrzymałość  na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 70mN 
Wymagania ogólne: 
- wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania 
- wskaźnik procesu sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem powierzchnia  
  wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² 
- jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, FO łatwa do  
  interpretacji 
- jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia 
- zgrzew fabrycznie wielokrotny 



 

strona 7 z 24 

Dodatkowo, rękawy dla zapewnienia lepszych właściwości techniczno-higienicznych są nawinięte folią 
na zewnątrz. 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 32:  Poz. 15-20 
Czy Zamawiający dopuści papiery zgodne z SIWZ, o zawartości chlorków 0,03%, wytrzymałości na 
rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mnie niż 0,53 kN/m, poprzecznym nie mniej niż 
0, 35 kN/m? Pozostałe zapisy bez zmian. 
Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 33:  Poz. 27-28  
Czy Zamawiający dopuści w 100% syntetyczną, niezawierającą celulozy 4 - warstwową włókninę o 
zwiększonej wytrzymałości? 
Odpowied ź 33: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 34:  Poz. 29-48 
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o 5-warstwowej folii, o wytrzymałości na przedarcie 
nie mniejszej niż 600 mN w obu kierunkach? 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 35:  Poz. 29  
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 75 x 200 mm? 
Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 36:  Poz. 30 
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 75 x 200 mm? 
Odpowied ź 36: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż 
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
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i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej  
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu  
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by  
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
 
Pytanie 37:  Poz. 33   
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 100 x 200 mm? 
Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 38:  Poz. 35   
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 100 x 250 mm? 
Odpowied ź 38: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 39:  Poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 100 x 400 mm? 
Odpowied ź 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
  
Pytanie 40:  Poz. 39  
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 150 x 250 mm? 
Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 41:  Poz. 42   
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 210 x 280 mm? 
Odpowied ź 41: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 42:  Poz. 43  
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ, o wymiarze 210 x 350 mm? 
Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-



 

strona 9 z 24 

szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 43:  Poz. 45  
Czy Zamawiający dopuści torebki z fałdą zgodne z SIWZ, o wymiarze 100 x 300 mm? 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 44:  Poz. 46  
Czy Zamawiający dopuści torebki z fałdą zgodne z SIWZ, o wymiarze 150 x 390 mm? 
Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 45:  Poz. 47  
Czy Zamawiający dopuści torebki z fałdą zgodne z SIWZ, o wymiarze 200 x 500 mm? 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
 
Pytanie 46:  Poz. 48  
Czy Zamawiający dopuści torebki z fałdą zgodne z SIWZ, o wymiarze 300 x 600 mm? 
Odpowied ź 46: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 47:  Pakiet 1 punkt 1:  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowego użytku. dzielonej z 
pierścieniem ekwipotencjalnym kompatybilnej z układem elektrody neutralnej zastosowanej w 
posiadanych diatermiach ERBE (potwierdzone odpowiednim certyfikatem), w opakowaniach handlowych 
zawierających 100 szt. Elektrod? 
Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym odno śnie wielo ści 
opakowania handlowego-wymaga wyceny 1 szt elektrody . 
 
Pytanie 48:  Pakiet 5, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści płytki Petriego o Ø 80mm? 
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Odpowied ź 48: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 49:  Pakiet 5, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe mikroskopowe z matowionym końcem 76x25mm? 
Odpowied ź 49: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
  
Pytanie 50:  Pakiet 7, poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z zadania 7 i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowied ź 50: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 51:  Pakiet 7, poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy 13x14cm? 
Odpowied ź 51: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 52:  Pakiet 7, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy 16x26cm? 
Odpowied ź 52: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
 
Pytanie 53:  Pakiet 7, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy 21x38cm? 
Odpowied ź 53: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
 
Pytanie 54:  Pakiet 7, poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści żel w miejsce pasty? 
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Odpowied ź 54: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by  
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
 
Pytanie 55:  Pakiet 7, poz. 15-16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15-16 z zadania 7 i utworzenie z niej odrębnego 
zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 56:  Pakiet 7, poz. 21 
Czy Zamawiający ma na myśli butelkę kompatybilną z zestawem w poz.20? 
Odpowied ź 56: Zamawiaj ący koryguje omyłk ę pisarsk ą zastępując zapis: ”kompatybilna z 
zestawem w poz. 22” zapisem „kompatybilna z zestawe m w poz. 20”. Niniejsz ą zmianę należy 
nanieść w formularzu cenowym. W przypadku braku naniesieni a stosownego zapisu 
Zamawiaj ący traktował b ędzie zło żenie oferty jako wyra żenie zgody na powy ższe.    
   
Pytanie 57:  Pakiet 8, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści dreny łączące bez łącznika, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź 57: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 58:  Pakiet 8, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści końcówki ssące bez ukształtowanej rękojeści? 
Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
  
Pytanie 59:  Pakiet 8, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści końcówki ssące CH 20 i CH 23? 
Odpowied ź 59: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 60:  Pakiet 8, poz. 8-10, 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8-10, 12 z zadania 8 i utworzenie z niej 
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również 
złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowied ź 60: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 61:  Pakiet 8, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści rozmiary Ch 16, 18, 20? 
Odpowied ź 61: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
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szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 62:  Pakiet 8, poz. 21  
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 100cm lub 125cm? 
Odpowied ź 62: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu – zgł ębnika o długo ści 125cm -przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w 
formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem 
odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 63:  Czy w pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści wymazówki sterylne bez podłoża z wacikiem 
ze sztucznej bawełny? 
Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 64:  Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z 
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa 
dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku dla wyrobów 
masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną 
transakcyjną (nie ma możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo 
Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06). (rozdział X) 
Odpowied ź 64: W pakietach nr 5 i 6  zamawiaj ący dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował 
formularz cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie – nie wi ększe ni ż 100 szt. 
(z zastrze żeniem, że szacunkowa ilo ść sztuk b ędzie podzielna przez liczb ę sztuk w oferowanym 
opakowaniu) , dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaoferował cen ę 
jednostkow ą z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie.  
 
Pytanie 65:  Projekt umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? (§ 4 ust. 2) 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 66:  Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy 
testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego 
produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 12 ust. 2) 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący przewiduje ww. zmian ę, zgodnie z zapisami wzoru umowy 
stanowi ącego zał ącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
 
Pytanie 67:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie 
wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? (§ 12) 
Odpowied ź 67: Zamawiaj ący przewiduje ww. zmian ę, zgodnie z zapisami wzoru umowy 
stanowi ącego zał ącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
  
Pytanie 68:  Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej 
przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 12) 
Odpowied ź 68: Zamawiaj ący przewiduje ww. zmian ę, zgodnie z zapisami wzoru umowy 
stanowi ącego zał ącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
 
Pytanie 69:  Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 
zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, 
zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 12) 
Odpowied ź 69: Zamawiaj ący nie przewiduje zmian umowy poza okre ślonymi we wzorze umowy 
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stanowi ącym zał ącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
 
Pytanie 70:  Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 2 ust. 5) 
Odpowied ź 70: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 71:  Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 5 ust. 1) 
Odpowied ź 71: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 72:  Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 5 ust. 4 lit. a) 
Odpowied ź 72: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
   
Pytanie 73:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 1) 
Odpowied ź 73: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 74:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 2) 
Odpowied ź 74: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 75:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 4) 
Odpowied ź 75: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 76:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części 
umowy? (§ 5 ust. 4) 
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej 
naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W 
takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary 
umownej. 
Odpowied ź 76: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 77:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów: „Wykonawca 
trzykrotnie  dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji …”? (§ 8 lit. b) 
Odpowied ź 77: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
  
Pytanie 78:  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma 
nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 5 ust. 1) 
Odpowied ź 78: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 79:  Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 3 
ust. 1) 
Odpowied ź 79: Zamawiaj ący dopuszcza kontakt drog ą elektroniczn ą zgodnie z zapisami umowy i 
SIWZ. 
 
Pytanie 80:  Czy Zamawiający w pakietach 4-6 dopuści do podawania cen jednostkowych z 
dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?  
Odpowied ź 80: W pakietach nr 5 i 6  zamawiaj ący dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował 
formularz cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie – nie wi ększe ni ż 100 szt. 
(z zastrze żeniem, że szacunkowa ilo ść sztuk b ędzie podzielna przez liczb ę sztuk w oferowanym 
opakowaniu) , dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaoferował cen ę 
jednostkow ą z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie.  
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Pytanie 81:  Pakiet 6 – Wymazówki laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga, aby dla zaoferowanych wymazówek przedłożyć dokument 
potwierdzający min. 3 dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych i fakultatywnie 
beztlenowych, bakterii beztlenowych oraz min. 24 godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii 
wybrednych ? 
Odpowied ź 81: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym.  
 
Pytanie 82:  Pakiet 6 – Wymazówki laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, co zapewnia optymalne 
zanurzenie wacika w podłożu transportowym? 
Odpowied ź 82: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym.  
 
Pytanie 83:  Pakiet 6 – Wymazówki laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku 
polskim, pakowanych indywidualnie? 
Odpowied ź 83: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym.  
 
 
Pytanie 84:  Pakiet 6 – Wymazówki laboratoryjne  
Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w 
języku polskim? 
Odpowied ź 84: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym.  
 
Pytanie 85:  Dotyczy Pakietu nr 25  
Czy Zamawiający oczekuje dotychczas stosowanych, wysokiej klasy przetworników amerykańskiego 
producenta (Transpak) z biuretą zabezpieczoną filtrem z trzema otworami w kolcu ułatwiającymi 
odpowietrzanie linii i zapobiegającymi pojawianiu się przypadkowych bąbelków powietrza, stałe płukanie 
z szybkością 3 ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h, częstotliwość własna 
kompletnej  linii - 49,7 Hz. Bezpinowe, wodoodporne połączenie przetwornika z kablem, z 
przezroczystym kołnierzem (kable połączeniowe do większości kardiomonitorów dostępnych na rynku: 
GE, Drager, Siemens, Philips, Mindray). Linia wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; 
Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm). 
Dwa kraniki trójdrożne posiadają wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływów w pozycji 
otwarty/zamknięty, co zapewnia użytkownikowi bardzo szybką iwygodną regulację przepływów. System 
odpowietrzania linii  zabezpieczający jej kontaminacji, w zestawie po trzy żółte koreczki na linię 
pomiarową w celu łatwiejszej identyfikacji i zabezpieczenia przygotowanej linii.Linie kodowane kolorami 
w celu łatwej identyfikacji;  Linie ze standardową końcówka typu Luer. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowied ź 85: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym  
 
Pytanie 86:  Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania 
zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w 
zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od 
umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym 
odszkodowawczych.” 
Odpowied ź 86: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 87:  Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1 
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Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w 
związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w 
trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W 
przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 
Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. 
a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowied ź 87: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 88:  Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu w 
następującym brzmieniu: „Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę 
pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego 
imieniu.” 
Zapis §10 ust. 2 punkt czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście zabezpieczenia 
Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców zakazu dokonywania 
cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być 
powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych 
przez nich pełnomocników prawnych. 
Odpowied ź 88: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  

 
Pytanie 89:  Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4.  
Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do 
naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą 
być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów. 
Odpowied ź 89: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 90:  Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badania i transportu próbek 
chirurgicznych do badań histopatologicznych o pojemności 50 ml, w przypadku zaproponowania w 
pozycji 1 pojemnika o pojemności 35 ml, mieszczącego się w podanym zakresie? 
Odpowied ź 90: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie 91:  Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badania i transportu próbek 
chirurgicznych do badań histopatologicznych o pojemności 100 ml, w przypadku zaproponowania w 
pozycji 3 pojemnika o pojemności 120 ml, mieszczącego się w podanym zakresie? 
Odpowied ź 91: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
 
Pytanie 92:  „Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 12x29 cm? 
Odpowied ź 92: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
  
Pytanie 93:  Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13x14 cm? 
Odpowied ź 93: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż- 
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-  
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu  
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by  
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z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
  
Pytanie 94:  Pakiet 7 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13x18 cm? 
Odpowied ź 94: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 95:  Pakiet 7 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 16x26 cm? 
Odpowied ź 95: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 96:  Pakiet 7 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13x26 cm? 
Odpowied ź 96: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 97:   

a) Pakiet 7 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 21x38 cm? 
Odpowied ź 97a: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu 
cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku  zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod 
rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno w ynikało co wykonawca zaoferował . 

 
b)  Pakiet 7 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13x26 cm? 
Odpowied ź 97b: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu 
cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku  zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w 
kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod 
rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno w ynikało co wykonawca zaoferował . 

 
Pytanie 98: Pakiet 7 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści pastę do abrazji naskórka o pojemności 
160g? 
Odpowied ź 98: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem ze zmian ą ilości jednostek miary na 2 szt. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem – modyfikacj ą należy w for-
mularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z o ferty jasno wynikało co wykonawca zaofero-
wał . 
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Pytanie 99:  Pakiet 7 pozycja 36 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wzierników usznych 
pakowanych w wygodne pudełka pełniące rolę dyspensera (podajnika)? 
Odpowied ź 99: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. Oczekuje zaoferowania wyrobu 
medycznego dopuszczonego do obrotu i u żywania zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pytanie 100:  Pakiet 7 pozycja 37 –  Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające 
żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako 
środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II? 
Odpowied ź 100: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. Oczekuje zaoferowania 
wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu i u żywania zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pytanie 101:  Pakiet 7 pozycja 37 –  Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona 
regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia? 
Odpowied ź 101: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. Oczekuje zaoferowania 
wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu i u żywania zgodnie z przepisami prawa. 
 
Pytanie 102:  Pakiet 7 pozycja 38 –  Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowego użytku wykonane 
z materiału bezlateksowego nawinięte na rolkę po 25 sztuk oraz podanie ceny za 1 sztukę (odcinek) 
zwiększając ilość do 125 sztuk? 
Odpowied ź 102: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 103:  Pakiet 8 pozycja 2 –  Czy Zamawiający dopuści dren łączący z łącznikiem pakowanym 
osobno? 
Odpowied ź 103: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 104:  Pakiet 8 pozycja 2 –  Czy Zamawiający dopuści dren łączący z łącznikiem o długości 8 
cm (+/- 3 cm)? 
Odpowied ź 104: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 105:  Pakiet 8 pozycja 11 –  Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelki z 
filtrm bakteryjnym 0,2 nm, spełniający pozostałe parametry? 
Odpowied ź 105: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
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Pytanie 106:  Pakiet 8 pozycja 15 –  Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarze Ch 18, 
20? 
Odpowied ź 106: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 107:  Pakiet 8 pozycja 21 –  Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy posiadający 2 
otwory boczne? 
Odpowied ź 107: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 108:  Pakiet 8 pozycja 21 –  Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 100 cm? 
Odpowied ź 108: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 109:  Pakiet 8 pozycja 21 –  Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 125 cm? 
Odpowied ź 109: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ą- 
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym wyja śnieniem – 
modyfikacj ą należy w zał ączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 110:  DOTYCZY PAKIET 23 
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, dlaczego stworzył w pakiecie 23 dwa odrębne zadania 
(cewnik z rozdwojoną końcówką oraz cewnik z niesymetrycznie zakończoną końcówką [schodkową]) 
skoro zastosowanie funkcjonalno-użytkowe obu pozycji jest identyczne? Czy w związku z tym 
Zamawiający zgodnie z zasadą zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców uzna poz 1 
równoważną z pozycją 2 i dopuści zaoferowanie cewników spełniających wszystkie parametry 
funkcjonalno-użytkowe i techniczne potrzebne do przeprowadzenia zabiegu hemodializy, wskazane 
przez Zamawiającego z zachowaniem długości cewnika do mufy 43cm zamiast 42cm? 
Odpowied ź 110: Zamawiaj ący informuje, że asortyment w obu pozycjach nie jest ze sob ą 
tożsamy. Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia w tym 
zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu w skazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 111:  Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika do badania i transportu próbek chirurgicznych o pojemności 
5,6 l, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ. W razie odmowy prosimy o 
uargumentowanie stanowiska.  
Odpowied ź 111: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 112:  Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane produkty posiadały certyfikat 
zgodności z dyrektywą medyczną wydany przez jednostkę notyfikującą. Zwracamy uwagę, iż w 



 

strona 19 z 24 

przypadku oceny zgodności wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, które są sklasyfikowane, 
jako inne niż wyroby z wykazu A i z wykazu B, inne niż wyroby do samodzielnego stosowania oraz 
inne niż wyroby przeznaczone do oceny działania, (zgodnie z dyrektywą 98/79/EC Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27.10.1998 która dotyczy urządzeń medycznych do diagnostyki in 
vitro Aneks 3), nie jest wymagany udział Jednostki Notyfikowanej jak również nie ma obowiązku 
wykazania zgodności wyrobu z dokumentami normatywnymi, zatem certyfikat zgodności nie jest 
wymagany. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu, poprzez dopisanie 
sformułowania, „jeśli dotyczy”. 
Odpowied ź 112: Zamawiaj ący wymaga aby wszystkie zaoferowane produkty posiadały certyfikat 
zgodności z dyrektywą medyczną wydany przez jednostkę notyfikującą – jeśli dotyczy, zgodnie z 
przepisami prawa. 
 
Pytanie 113:  Dotyczy pakietu nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej w pakiecie nr 15 za 1 szt. wyrobów 
z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?  
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z 
dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena 
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. nie mo że  
Odpowied ź 113: W pakietach 5 i 6 zamawiaj ący dopuszcza, by wykonawca zmodyfikował 
formularz cenowy wprowadzaj ąc jako jednostk ę miary opakowanie – nie wi ększe ni ż 100 szt. 
(z zastrze żeniem, że szacunkowa ilo ść sztuk b ędzie podzielna przez liczb ę sztuk w oferowanym 
opakowaniu) , dokonuj ąc stosownego przeliczenia ilo ści jednostek miary i zaoferował cen ę 
jednostkow ą z dokładno ścią do 0,01 zł za takie opakowanie. 
 
Pytanie 114:  Dotyczy wzoru umowy §4 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo 
wystawionej faktury”?  Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w 
namyślę fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług? 
Odpowied ź 114: Zamawiaj ący ma na my śli faktur ę, niezawieraj ącą błędów merytorycznych, czyli 
taką, która zgodna jest z zapisami umowy pod wzgl ędem ceny i warunków.  
 
Pytanie 115:  Pakiet 1, Poz. 1 
Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego powierzchni elektrody (analogicznie do elektrody z 
poz. 2) z uwzględnieniem pytania 2. 
Odpowied ź 115: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż wymagalna powierzchnia całkowita elektrody to 100-
110 cm2. 
 
Pytanie 116:  Pakiet 1, Poz. 2 
Prosimy o doprecyzowanie, czy podana powierzchnia cyt. „40cm2 +/-2cm: to powierzchnia 
przewodząca, czy całkowita? 
Odpowiedź 116: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż jest to powierzchnia całkowita elektrody. 
 
Pytanie 117:  Pakiet 1, Poz. 1-2  
Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „potwierdzone odpowiednim certyfikatem” należy 
traktować jako wymóg załączenia do oferty certyfikatu producenta elektrod, czy producenta diatermii? 
Odpowied ź 117: Zamawiaj ący doprecyzowuje, i ż wymagany jest certyfikat producent diatermii.  
 
Pytanie 118:  Pakiet 3, Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny system do kontrolowanej zbiórki stolca, z 
dodatkowymi workami pakowanymi osobno, spełniający pozostałe wymogi siwz. 
Odpowied ź 118: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem, przy czym cena osob no pakowanych worków musi mie ścić się 
w cenie zestawu. W przypadku zaoferowania asortymen tu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
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Pytanie 119:  Pakiet 3, Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny system do kontrolowanej zbiórki stolca, z 
workami skalowanymi co 10ml do 100ml i co 50ml do 500ml i co 100ml do 1000ml. 
Odpowied ź 119: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 120:  Pakiet 3, Poz. 1 
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „system przebadany klinicznie” i w 
jaki sposób ma to być potwierdzone w ofercie. 
Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP lub o odstąpienie od tego wymogu. 
Odpowied ź 120: Zamawiaj ący wymaga doł ączenia dokumentów zgodnie z zapisami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w której okre ślił jakie dokumenty nale ży zło żyć do oferty i jakie 
dokumenty b ędzie składał wykonawca, którego oferta zostanie uzn ana za najkorzystniejsz ą na 
wezwanie Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 121:  Pakiet 3, Poz. 2  
Prosimy o określenie wymaganej wielkości worków wymiennych. 
Odpowied ź 121: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poz.  2 Zamawiaj ący wymaga 
worków wymiennych kompatybilnych z zestawem w poz. 1, a więc o pojemno ści 1000 ml.  
 
Pytanie 122:  Pakiet 3, Poz. 5   
Prosimy o określenie wymaganej wielkości oferowanych saszetek. 
Odpowiedź 122: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 123:  Pakiet 3, Poz. 5   
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane saszetki żelujące powinny być oznaczone indywidualnie min. 
logo producenta, nr serii oraz datą ważności. 
Odpowied ź 123: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 124:  Pakiet 9, Poz. 1   
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne płytki stomijne o średnicy 45mm 
kompatybilne do stomii o średnicy 20-50mm, spełniające pozostałe wymogi siwz. 
Wnioskowana tolerancja nie ma istotnego znaczenia terapeutycznego, a poszerzy możliwość złożenia 
ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowied ź 124: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
 
Pytanie 125:  Pakiet 9, Poz. 2    
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne płytki stomijne o średnicy 65mm 
kompatybilne do stomii o średnicy 20-50mm, spełniające pozostałe wymogi siwz. 
Wnioskowana tolerancja nie ma istotnego znaczenia terapeutycznego, a poszerzy możliwość złożenia 
ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowied ź 125: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
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Pytanie 126:  Pakiet 9, Poz. 3    
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dwuczęściowe worki stomijne zamknięte z 
pierścieniem o śr. 45mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.   
Odpowied ź 126: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował  
 
Pytanie 127: Pakiet 9, Poz. 3   
Prosimy o określenie wielkości wymaganego worka stomijnego /pojemność/, gdyż w innym wypadku 
oferty mogą być nieporównywalne, chyba, że Zamawiający pozostawia kwestię wielkości worka do 
dowolnego wyboru wykonawców składających oferty. 
Odpowied ź 127: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 128:  Pakiet 9, Poz. 4  
Prosimy o doprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest system jednoczęściowy, czy 
wieloczęściowy. 
Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN i faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
Odpowiedź 128: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 129: Pakiet 9, Poz. 4 
Prosimy o określenie wielkości wymaganego worka stomijnego /pojemność/. 
Odpowiedź 129: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 130:  Pakiet 9, Poz. 6  
Prosimy o określenie wielkości wymaganego worka stomijnego /pojemność/. 
Odpowied ź 130: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 131:  Pakiet 9, Poz. 6  
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane worki powinny posiadać, uniwersalne zapięcie typu rzep lub 
równoważne, umożliwiające wygodne opróżnienie worka. 
Odpowied ź 131: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 
 
Pytanie 132:  Pakiet 19, Poz. 1-2  
Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z obowiązkiem wdrożenia w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej 
od 11 maja 2013r. - Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w sprawie wykonania umowy 
ramowej, dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki 
zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU - oferowane igły do dializ, powinny posiadać 
konstrukcję typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po 
wykonanej procedurze? 
Odpowiedź 132: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 133:  Pakiet 19, Poz. 1-2  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły do dializ, powinny posiadać minimum jedno z 
następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa własna igły - oznaczone na samym 
wyrobie, a wszystkie z wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym? 
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W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona 
skutecznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o 
Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź 133: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 134: Pakiet 19, Poz. 1-2 
Prosimy o określenie, czy podana długość igieł dotyczy długości całkowitej czy roboczej? 
Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 
zharmonizowaną normą EN. 
Odpowiedź 134: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 135:  Pakiet 19, Poz. 1-2  
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do dializ o całkowitej długości ostrza 25mm, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 135: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 136:  Pakiet 19, Poz. 1-2  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły do dializ, powinny charakteryzować się barwnym 
oznaczeniem samego wyrobu oraz opakowania jednostkowego, zgodnym z międzynarodowym kodem 
rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru? 
Odpowiedź 136: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 137:  Pakiet 20, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie 
z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN oraz podanie wymaganych parametrów 
oferowanego łącznika. 
Odpowiedź 137: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 138:  Pakiet 23, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, oraz 
określenie, czy zapis siwz cyt. „14,5-16F” oznacza możliwość zaoferowania cewnika w dowolnym 
rozmiarze mieszczącym się w podanym przedziale? 
Odpowiedź 138: W pozycjach formularza cenowego ww. pakietu, spełni eniem wymaga ń 
zamawiaj ącego b ędzie zaoferowanie asortymentu charakteryzuj ącego si ę każdą warto ścią z tego 
przedziału.  
 
Pytanie 139:  Pakiet 23, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do dializ, powinny posiadać minimum jedno z 
następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa własna cewnika - oznaczone na 
samym wyrobie, a wszystkie z wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym? 
W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona 
skutecznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o 
Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź 139: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 140: Pakiet 23, Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki permanentne o długości /od mufki do końcówki/ 
22, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42 do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, spełniające pozostałe 
wymogi siwz. 
Wnioskowana tolerancja nie ma istotnego znaczenia terapeutycznego, a poszerzy możliwość złożenia 
ofert większej liczbie wykonawców. 
Odpowied ź 140: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
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szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 141:  Pakiet 23, Poz. 1  
Prosimy o określenie jaką minimalną ilość otworów bocznych, powinny osiadać oferowane cewniki. 
Odpowied ź 141: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 
 
Pytanie 142:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o określenie średnicy zewnętrznej posiadanych przez Państwa endoskopów oraz średnicy ich 
kanałów, co pozwoli zaoferować zestawy kompatybilne do urządzeń używanych w szpitalu. 
Odpowied ź 142: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. Ponadto Zamawiaj ący 
informuje, że jest w posiadaniu endoskopów o średnicach kanałów 2,0mm-4,2mm. 
 
Pytanie 143:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy powinny posiadać specjalna nakładę na endoskop 
wykonaną z przezroczystego poliwęglanu zapewniającą szerokie pole widzenia? 
Odpowied ź 143: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 
 
Pytanie 144:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy powinny posiadać efektywny jednokierunkowy 
mechanizmem zrzucający opaski. 
Odpowied ź 144: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 
 
Pytanie 145:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy powinny posiadać cewnik do przeprowadzania nici 
oraz igłę do przepłukiwania? 
Odpowiedź 145: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym 
 
Pytanie 146:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy z 7 gumkami, spełniające pozostałe wymagania 
siwz. 
Odpowied ź 146: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 147:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy powinny posiadać dźwiękową sygnalizacje 
uwolnienia momentu uwolnienia podwiązki? 
Odpowied ź 147: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 
 
Pytanie 148:  Pakiet 24, Poz. 1  
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy, powinny posiadać minimum jedno z następujących 
oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta - oznaczone na samym wyrobie, a wszystkie z wymienionych 
oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym? 
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W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona 
skutecznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o 
Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź 148: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia i formularzu ceno wym. 
 
Pytanie 149:  „Zadanie 76 poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie różniącej grubości 
konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, 
wpływająca korzystnie na barierowość rękawic.” 

Odpowied ź 149: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by 
z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 150:  „Zadanie 76 poz.1 Czy nie zaszła omyłka i czy Zamawiający zamiast rękawic do 

minimalnego ryzyka (kategorii I), oczekuje rękawic kategorii III tj. do wysokiego ryzyka 
z potwierdzeniem spełniania wymaganych norm stosownym certyfikatem?” 

Odpowied ź 150: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 151:  „Zadanie 76 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 

rękawic pakowanych w opakowanie wewnętrzne papierowe i zewnętrzne hermetyczne 
foliowe?” 

Odpowied ź 151: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formul arzu cenowym. 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 07.04.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

  
 


