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Nr sprawy: PCZ-NZP-382/7/21                                                                                                   Lwówek Śl. dn. 21.06.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego 

użytku”. 

 

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści swz, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  z o. o. w Lwówku Śląskim udziela 

następujących odpowiedzi:     

 

1. Zadanie nr 12, Pozycja 14, 16,17,18,19,20,21,23  

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma 

naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

 cewnik 10Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

 cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml 

 cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 

opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

2. Zadanie nr 12, Pozycja 15,22,24,25,26,27,28 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z 

końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

 cewnik 10Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

 cewnik 12Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 5ml - 10ml 

 cewnik 14Fr - 22Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne 

opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14-28 z Zadania nr 12 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

3. Zadanie nr 17, Pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych jednoświatłowy wprowadzany metodą 

Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością 

wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i 

zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 3Fr o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’  

oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

4. Zadanie nr 17, Pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany 

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i 

szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i 

zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, 

prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim 

mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki 

zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z 

oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

5. Zadanie nr 17, Pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany 

z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i 

szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i 

zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w 

szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, 

prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim 

mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki 

zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z 

oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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6. Zadanie nr 17, Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 

objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują 

wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm  w gotowych zestawach w skład 

których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 

5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła 

z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 

12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. 

Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

7. Zadanie nr 17, Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany 

metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 

objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują 

wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład 

których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 

5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła 

z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 

12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. 

Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

8. Zadanie nr 17, Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 

długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 15cm  w gotowych zestawach w 

skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w 

kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr 

(2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu 

„motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

9. Zadanie nr 17, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy 

wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną 

długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające 

wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w 

skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o 

pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w 

kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr 

(2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu 

„motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,4,5,6,7,8,9 z Zadania nr 17 i stworzy osobny pakiet? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

10. Zadanie nr 29. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem 

poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr(do wyboru przez Zamawiającego). Zestaw zawiera w 

szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , 

cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

11. Zad. nr 14, poz. 36. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 14 z pakietu 36 oraz utworzenie odrębnego zadania. 

Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 

przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w 

dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 

pakiecie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12. Zad. nr 14, poz. 36. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego po 200 szt./op. oraz przeliczenie na 

odpowiednią ilość opakowań? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

13. Zadanie 36, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły o długości 4 lub 5 mm (do wyboru Zamawiającego)?  Pozostałe 

parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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14. Zadanie 36, poz. 2. Czy w pozycji nie występuje pomyłka dotycząca rozmiaru kanału roboczego, z którym 

współpracować ma pętla? 

Odpowiedź: kanał roboczy od 2,3 mm. 

 

15. Zadanie 36, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z włosiem o średnicy 10 mm i długości 30 mm oraz o 

długości całkowitej 155 mm, pakowane po 50 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia )? Pozostałe parametry zgodne 

z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

16. Zadanie 36, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 2500 mm pakowane po 50 sztuk (z zachowaniem 

odpowiedniego przeliczenia )? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się.  

 

17. Zadanie 36, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę w kolorze niebieskim, z włosiem o śr. 6 mm z obydwu stron, 

o długości 2500 mm, pakowane po 50 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia )? Pozostałe parametry zgodne z 

SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
 

18. Zadanie 36, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do biopsji stycznych o rozwarciu łyżeczek 8 mm, 

niezawierające przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
 

19. Zadanie 36, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do biopsji stycznych o rozwarciu łyżeczek 8 mm, 

niezawierające przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

20. Zadanie 36, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki niezawierające przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe 

parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
 

21. Zadanie 36, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści pułapki w opakowaniach po 12 sztuk   (z zachowaniem odpowiedniego 

przeliczenia )? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

22. Zad. 21. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 21 zestaw do przezskórnej 

tracheostomii do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu 

nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym. Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi 

o średnicy 0,052 inch (1,32 mm). Rozszerzacze ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej (3 warianty: 

7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm). 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i 

bez) 7 cm, rozmiar 15 G. Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm. Skalpel jednorazowego użytku nr 15. Strzykawka 

Monoject 6ml. Czerwony pojemnik na zużyte igły. Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

23. Zad. nr 21. Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycjach 1 do 3 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą 

Griggsa oparty na użyciu wielorazowego peana (który nie jest elementem zestawu) zawierający: skalpel, kaniulę z igłą i 

strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym 

przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący 

się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Zestaw zapakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie 

otwarcie zestawu. Rozmiary: zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

24. Zad. nr 21. Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycjach 1 do 3 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą 

Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o składzie: skalpel; strzykawka; igła 14Ga z kaniulą; prowadnica Seldingera; 

krótkie rozszerzadło 14F; cewnik prowadzący; jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą 

poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i 

odsysaniem znad mankietu; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim zakończeniem i uchwytem; miękka opaska;               

2 kaniule wewnętrzne; szczoteczka; żel poślizgowy; gaziki. Zestaw sterylny, zapakowany na podwójnej tacy z serwetą. 

Rozmiary: zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

25. Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycjach 1 do 3 oczekuje, aby zestawy były wyposażone w rurkę tracheostomijną w 

rozmiarach: 7,0; 8,0; 9,0 mm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

 



Strona 4 z 31 

 

26. Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 19 dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarze 6,0; spełniającą pozostałe 

wymogi SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

27. Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 19 dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarze 7,0; spełniającą pozostałe 

wymogi SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

28. Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycjach od 33 do 38 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, foniatryczną, z 5 

otworami fenestracyjnymi,  wykonaną z termoplastycznego PCW, posiadającą przezroczysty kołnierz z oznaczeniem 

rozmiaru i długości rurki; samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; w zestawie z 2 kaniulami (jedna 

zwykła i jedna fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, z koreczkiem. Rurka widoczna w całości w RTG. 

Sterylne sztywne opakowane typu blister; rozmiary zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

29. Czy Zamawiający w Zadaniu 35 w pozycji 1 dopuści zestaw posiadający strzykawkę luer lock 30 lub 60 ml; spełniający 

pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

30. Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 2 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, 

dopuści zestaw do drenażu opłucnej wyskalowany do objętości 2100 ml; z pojedynczym drenem łączącym zabezpieczonym 

przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

31. Zad. nr 2, poz.1.  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 2. Wydzielenie pozycji stworzy 

możliwość złożenia oferty większej ilości Wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

32. Zad. nr 36 poz. 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

33. Zad. nr 36 poz. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o dł. narzędzia w zakresie 230 -240 cm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

34. Zad. nr 36 poz. 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczoteczek o dł. 15,5 cm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

35. Zad. nr 36 poz. 5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek w kolorze niebieskim,  długość czyścika 

125 mm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

36. Zad. nr 36 poz. 6, 7, 8. Czy Zamawiający w pozycji 6, 7 i 8 dopuści zaoferowanie kleszczyków pokrytych PTFE o 

właściwościach poślizgowych, rozwarcie łyżeczek minimum 6,5 mm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

37. Zad. nr 36 poz. 9. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie pułapek 4 – komorowych. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

38. Zad. nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 poz. 1 niżej opisanego zestawu 

minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ o lepszych parametrach? 

Zestaw serwet uniwersalnych: serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze 60g/m2 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm  

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

Taśma mocująca w serwetach  operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym  o szerokości  min 5,5cm   na całej  długości 

taśmy  (umożliwiającym  swobodne odklejanie i  przyklejanie). 

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 

typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 

ref., data ważności, nr serii, nazwa marki oraz na dwóch kod kreskowy. Spełniający  wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 
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Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

39. Zad. nr 10 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 poz. 2 niżej opisanego zestawu 

minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ o lepszych parametrach? 

Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o 

gramaturze 60g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z 

organizatorami przewodów: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm  

• 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm  

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm  

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

Taśma mocująca w serwetach  operacyjnych   pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości  min 5,5cm   na całej  długości 

taśmy  (umożliwiającym  swobodne odklejanie i  przyklejanie). 

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 

typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 

ref., data ważności, nr serii, nazwa marki oraz na dwóch kod kreskowy. Spełniający  wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

40. Zad. nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 poz. 3 niżej opisanego zestawu 

minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ o lepszych parametrach? 

Zestaw serwet do operacji żylaków. Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o 

gramaturze 60 g/m2: 

1 x serweta samoprzylepna 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 10cm x 85 cm 

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240cm 

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm 

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm 

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

Chłonność warstwy zewnętrznej 458%. Taśma mocująca w serwetach  operacyjnych   pokryta klejem hypoalergicznym o 

szerokości  min 5,5cm   na całej  długości taśmy  (umożliwiającym  swobodne odklejanie i  przyklejanie). 

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 

typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 

ref., data ważności, nr serii, nazwa marki oraz na dwóch kod kreskowy. Spełniający  wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

41. Zad. nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 poz. 4 niżej opisanego zestawu? 

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo min. 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm 

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami 

1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Chłonność warstwy zewnętrznej 458%. Zestaw sterylny. Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku 

otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  

znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki oraz na dwóch kod kreskowy. 

Spełniający  wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

42. Zad. nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 10 poz. 4 niżej opisanego zestawu? 

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych. Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 

o gramaturze 60g/m2. 

• 1 x serweta o wymiarach 75x175 z otworem o wymiarach 9x15cm z 5 taśmami przylepnymi (m.in. służącymi do 

przymocowania nogawic) 

• 2 x nogawice (osłony na kończyny) 75x120cm 

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 80cm 

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

Chłonność warstwy zewnętrznej 458%.  

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne 

typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer 

ref., data ważności, nr serii, nazwa marki oraz na dwóch kod kreskowy. Spełniający  wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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43. Zad. nr 10 – dotyczy wymogu I klasy palności. 

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego 

palności obłożenia. 

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania dotyczące między 

innymi obłożeń chirurgicznych określa najnowsza wersja normy EN 13795+A1:2013. Norma ta dotyczy następujących 

wyrobów medycznych: „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako 

wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, 

przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań” W żadnym z zapisów tej normy nie ma 

wymienionego badania palność materiałów, z którego wykonane są obłożenia. 

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów 

budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń 

chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA 

(narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który 

obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0-4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm 

europejskich.  

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the 

Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety 

Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i 

wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży.  

Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli 

Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku 

odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych . 

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą 

Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie 

zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu. 

 

44. Dotyczy zapisów SWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do 

sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i 

budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami i normami. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się ponieważ norma ISO 9001:2015 nie jest równoważna z normą ISO 13485 lub ISO 9001+ISO 

13485. Posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 13485 jest tożsame z posiadaniem systemu zarządzania 

jakością ISO 9001, natomiast posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie jest tożsame z ISO 13485. 

 

45. Zad. 31 poz. 1. Opis Zamawiającego wskazuje na 2 różne typu wskaźników biologicznych – do pary oraz do tlenku 

etylenu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie tych pozycji w ramach tego samego pakietu oraz wskazanie 

odpowiedniej ilości zamówienia do każdego z tych wskaźników? 

Odpowiedź: tylko do pary 400 amp. 

 

46. Zad. 31 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na wskaźniki biologiczne do tlenku etylenu o odczycie 

48h? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

47. Zad. 31 poz. 2.  Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 57 g/m2? Pozostałe parametry 

zgodnie z wymaganiami. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

48. Zad. 31 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z 

normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

49. Zad. 31 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała 

sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie 

dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne 

przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

50. Zadanie 31 poz. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy o parametrach wytrzymałościowych?: 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho 2,06 kN/m w kierunku maszyny oraz 1,33 kN/m poprzecznie 

-wytrzymałość na rozciąganie na mokro 0,53 kN/m w kierunku maszyny oraz 0,4 kN/m poprzecznie 

-zawartość chlorków 0,028%, zawartość siarczanów 0,045%  

Parametry tylko w nieznacznym stopniu odbiegają od wymagań Zamawiającego. 
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Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

51. Zadanie 31 poz. 11, 12. Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw papierowo-foliowy o szerokości rolki 20 cm? Pozostałe 

parametry zgodnie z wymaganiami. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

52. Zadanie 31 poz. 4-12.  

1) Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w 

języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

2) Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był 

piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

3) Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na 

etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. 

ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu 

oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a 

także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią 

funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, 

który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

4) Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. 

ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

5) Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wymaga rękawów papierowo – foliowych o 

gramaturze papieru 70g/m
2
 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu 

zawartości przed użyciem.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

6) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1 cm
2 
 zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

7) Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą 

folią? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

53. Zadanie 31 poz. 14. Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

54. Zadanie 31 poz. 18. Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu konkretnych kolorów przebarwienia wskaźnika 

przed i po procesie? Zmiana koloru musi być jedynie odpowiednio charakterystyczna. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

55. Zadanie 31 poz. 22. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie 

ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

56. Zad. 36 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści igły o fi 2.3 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

57.Zad. 36 pozycja 6,7,8. Czy zamawiający dopuści kleszcze o rozwarciu łyżeczek 7,5 mm?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

58. Zad. 36 pozycja 6,7,8. Czy zamawiający dopuści kleszcze z uchwytem bez mozliwości rotacji?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

59. Zad. 36 pozycja 6,7,8. Czy zamawiający dopuści kleszcze bez przyrządu do pobierania próbek?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

60. Zad. 36 pozycja 6,7,8. Czy zamawiający dopuści przyrząd do pobierania próbek zapakowany oddzielnie?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

61. Zad. 36 pozycja 9. Czy zamawiający dopuści pułapkę na polipy czterokomorową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 
62. Zadanie 5 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga koszul o szerokości minimum 160 cm? 
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Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

63. Zadanie 5 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści ubrania z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g, na bluzie 3 duże 

kieszenie, lamówka w kolorze białym dostępne w 3 kolorach (niebieski, fioletowy i zielony)? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

64. Zad. nr 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu światowego lidera w zakresie gastrostomii : 

Zestaw do gastrostomii przezskórnej PEG metodą PULL z możliwością usunięcia przezskórnie w rozmiarze 20F. Skład 

zestawu: silikonowy dren gastrostomii PEG, prowadnik z pętlą 5Fr (1,8 mmx 260 cm), uniwersalny adapter do karmienia, 

adapter do podawania bolusa, pierścień retencyjny typu SECUR-LOK, fiolka 5 ml z 1% Lidocaine HCl, igła filtracyjna  19G 

X 1,5 cala, Igła 25 G, pakiet wacików z powidonem jodu, maść powidonu jodu, serweta z samoprzylepnymi zakładkami, 

strzykawka 12 ml, skalpel z ostrzem roz. 11, igła wprowadzająca, drut do umieszczenia w pętli, nożyczki ze stali nierdzewnej, 

hemostator ze stali nierdzewnej, zacisk rurki, 4 gąbki z gazy  4x4 cale, 2 gąbki z gazy 2x2 cale, zestaw szwów, instrukcja 

użytkowania, wkładka z instrukcją 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

65. Zad. 8 , poz. 2.  Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o 

wydzielenie z zadania 8 poz. 2 i utworzenie z niej osobnego zadania. Ponadto prosimy o dopuszczenie fartucha o 

następujących parametrach: Fartuch z zapięciem  w okolicy karku na rzep o długości 4,5 x 2 cm  na jednej części fartucha i 

6,5 -2 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru  na etykiecie oraz 

nadruk na fartuchu.  Zgodność z normą 13795 możemy potwierdzić na podstawie dokumentów, które możemy przesłać na 

życzenie Zamawiającego. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 56 g/m2. 

Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach min. 60 cm x 60 cm.. Rozmiar: M, L, XL, XXL. 

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 2. Nie dopuszcza się. 

 

66. Zadnie 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków w opakowaniu a=80 szt. z dokładnym 

przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

67. Zadnie 1 poz. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie pojemnika na zużyte igły 1l  o wysokości 16 cm ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

68. Zadnie 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie pojemnika na zużyte igły 3,5l  o wysokości 130mm  ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

69. Zadnie 1 poz. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski uciskowej o długości 450mm, pozsotałe 

zapisy zgodnie z SWZ ?. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

70. Zadnie 14 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,33x12mm?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

71. Zadnie 14 poz. 17-20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły typu motylek bez logo producenta oraz 

rozmiaru na skrzydełkach ?. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

72. Zadnie 14 poz. 17-20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniule obecnie dostarczane do Zamawiającego o poniższych 

parametrach: 

 cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką 

 możliwe podawanie wielokrotne iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką) 

 konstrukcja kaniuli zapobiega cofaniu krwi 

 ścięcie igły typu „Back cut” 

 skrzydełka mocujące kaniulę 

 koreczek Luer-Lock 

 kaniule cieniujące w rentgenie – 3 paski widoczne w RTG  

 kaniule wyposażone w samodomykający obrotowy korek portu bocznego 

 kaniule nie zawierają lateksu i PCV 

 sterylne z wyraźnie oznaczoną datą ważności 

 opakowane jednostkowe zapewniające sterylność  

 

KOD 
Średnica 

(mm) 
G Długość (mm) Kolor Przepływ (ml/min) 
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110.806 0.4 – 0.7 24G 19 Żółty 20 

110.808 0.5 – 0.9 22G 25 Niebieski 36 

110.810 0.7 – 1.1 20G 32 Różowy 60 

110.813 0.9 – 1.3 18G 45 Zielony 90 

110.815 1.1 – 1.5 17G 45 Biały  140 

110.817 1.3 – 1.7 16G 45 Szary 180 

110.821 1.8 – 2.1 14G 45 Pomarańczowy 240 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

73. Zadnie 14 poz. 28. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków luer – lock opakowanie 100 szt., pozostałe 

zapisy zgodnie z SWZ?. 

Odpowiedź: dopuszcza się op. 100 szt. sterylnie pakowane pojedynczo. 

 

74. Zadnie 42 poz. 1. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 30 ml z 

formaliną 18 ml ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

75. Zadnie 42 poz. 2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 60 ml z 

formaliną 80 ml ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

76. Zadnie 42 poz. 3. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 150 ml 

z formaliną 35 ml ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

77. Zadnie 42 poz. 4. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 250 ml 

z formaliną 280 ml ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

78. Zadnie 42 poz. 5. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 500 ml 

z formaliną 565 ml ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

79. Zadnie 42 poz. 6. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 1000 

ml z formaliną 600 ml ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

80. Zadnie 42 poz. 7. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 2000 

ml z formaliną 1200 ml ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

81. Zadnie 42 poz. 7. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na próbki do badań hist-pat o poj. 5000 

ml z formaliną 3000 ml ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

82. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar 

dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i 

wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? 

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym 

samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie 

niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z 

medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód 

nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby towar był dostarczany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381). 

 

83. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od 

szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego 

asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?.  

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami 

transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub 

chłodzenia przewożonego asortymentu”. 

Odpowiedź: taki obowiązek określa w/w rozporządzenie. 
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84. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 

medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Odpowiedź: tak. 

 

85. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?. 

Odpowiedź: rozładunek tak, obecność podczas sprawdzenia zgodności towaru - dopuszcza się taką możliwość. 

 

86. „Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w 

warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i 

osób trzecich. 

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów 

medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur 

przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla 

potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”. 

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i transportu ustalone przez 

producenta wyrobów medycznych. Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowych dokumentów. 

 

87. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do 

których producenci określili ścisłe warunki magazynowania i  transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana 

temperatura wynosi 10-35
0
C, igieł, cewników, zgłębników 5-37

0
C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40

0
C), 

prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i 

transportowany z zachowaniem wymaganych warunków.  

Pragniemy nadmienić, iż niewłaściwe warunki przechowywania mogą negatywnie wpłynąć na właściwości produktu, np. 

zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego, a tym 

samym spowodować utratę sterylności. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca magazynował  i transportował wyroby medyczne zgodnie z warunkami 

określonymi przez ich producenta. 

 

88. W zadaniu nr 24, poz. 15, 16, 17 Zamawiający wymaga: 

 

 
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania masek krtaniowych … „wykonanych z jednego kawałka 

materiału”….oraz wymogu „… rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczona na baloniku kontrolnym”…. 

Opis SWZ wskazuje na maski jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie masek równoważnych. 

Producenci stosują różne technologie produkcji. Maska ma być trwała, sprężysta i łatwa w zakładaniu, a jej technologia jest 

charakterystyczna dla danego producenta. Maska ma spełniać swoją rolę, bez ograniczeń, że ma być wykonana akurat z 

jednego kawałka materiału czy z trwale połączonych różnych materiałów, celem zapewnienia odpowiedniej elastyczności i 

łatwości zakładania. Prosimy o dopuszczenie produktów równoważnych zgodnie z art. 99, ust. 5 ustawy PZP. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

89. W zadaniu nr 24, poz. 15, 16, 17 Zamawiający wymaga aby na baloniku kontrolnym znajdował się rozmiar i 

maksymalna objętość mankietu. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnych masek, z informacjami o rozmiarze i 

maksymalnej objętości mankietu umieszczonych na masce lub opakowaniu, zgodnie z art. 99, ust. 5 ustawy PZP. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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90. Zadanie nr 1, pozycja 19. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne 1,0L o wysokości 120mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

91. Zadanie nr 1, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne 3,5L o wysokości 130mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

92. Zadanie nr 1, pozycja 40. Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do lewatywy? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

93. Zadanie 5, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m
2
? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

94. Zadanie 5, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 

140cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

95. Zadanie 5, pozycja 3-4. Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m
2
? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

96. Zadanie 5, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści bluzę z dekoltem V obszytym lamówką z tego samego materiału co 

bluza? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

97. Zadanie 5, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawami ciętymi, prostymi? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

98. Zadanie 5, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokami, z nogawkami ciętymi, prostymi? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

99. Zadanie 5, pozycja 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu włókniny o strukturze plastra miodu? Zgoda 

Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: tak, dopuszcza się inną strukturę. 

 

100. Zadanie 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim i zielonym? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

101. Zadanie 6, pozycja 1-2, 4, 15. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’100szt z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: ceny należy podać zgodnie z j.m. podaną w formularzu. 

 

102. Zadanie 6, pozycja 3, 17. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: ceny należy podać zgodnie z j.m. podaną w formularzu. 

 

103. Zadanie 6, pozycja 5, 11, 12, 13. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

104. Zadanie 7, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 38x49 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

105. Zadanie nr 9, pozycja 1-12, 16-19. Czy Zamawiający dopuści wyroby z 4 etykietami samoprzylepnymi do archiwizacji 

danych? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

106. Zadanie nr 9, pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

107. Zadanie nr 9, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

108. Zadanie nr 9, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o parametrach: 

Wysokość samego uchwytu: 8 cm,   Wysokość całkowita: 8,5 cm 

Średnica otworu: 3 cm, Średnica kołnierza: 13 cm 

Pakowany po 2 sztuki. 
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Odpowiedź: dopuszcza się. 

109. Zadanie nr 10, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści zestawy z taśmą mocującą o szerokości 5 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

110. Zadanie 11, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a’3szt z przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

111. Zadanie nr 13, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane, których siła zrywu wynosi 9N? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

112. Zadanie nr 13, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe, których siła zrywu wynosi 

9N? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

113. Zadanie nr 13, pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści uchwyt dostępny jedynie w wersji pojedynczej, podwójnej i 

potrójnej? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

114. Zadanie nr 14, pozycja 3-4. Czy Zamawiający dopuści igłę typu Huber o długości 20mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

115. Zadanie nr 14, pozycja 17-20. Czy Zamawiający dopuści opakowanie igły folia-papier? Reszta parametrów zgodnie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

116. Zadanie nr 14, pozycja 17-20. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na skrzydełkach było umieszczone logo 

producenta oraz rozmiar? Proponowane skrzydełka posiadają kolorystyczne kodowanie rozmiarów oraz śladowe ilości 

ftalanów. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

117. Zadanie nr 14, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 25G o przepływie 5,9ml/min? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

118. Zadanie nr 14, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 21G o przepływie 32,4ml/min? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

119. Zadanie nr 14, pozycja 20. Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 23G o przepływie 14,3ml/min? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

120. Zadanie nr 14, pozycja 39. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z 

medycznego PCV bez zawartości ftalanów bez opaski stabilizującej dren? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

121. Zadanie nr 14, pozycja 41. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową 

wykonaną z medycznego PCV bez zawartości ftalanów o długości 55mm w części przezroczystej z igłą bez wzmocnień 

włóknem szklanym? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

122. Zadanie nr 37, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy w kształcie rożka? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

123. Zadanie nr 37, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy w kształcie fasolki o rozmiarze 9,5 x 9,5 cm z rtg 

a’5? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

124. Zadanie nr 40, pozycja 2-3. Czy Zamawiający ma na myśli siatki opatrunkowe o długości 1m w stanie spoczynku i 

2,5m w stanie rozciągniętym? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

125. Zadanie 40, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 50-

95mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

126. Zadanie 40, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości w stanie swobodnym 25-
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45mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

127. Zadanie 40, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści opakowania a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

128. Zadanie 40, pozycja 23. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w zbiorcze opakowanie kartonowe z etykietą? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

129. Zadanie 40, pozycja 24. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

130. Zadanie nr 44, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści worki wymienne do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca 

skalowanie linearnie co 100ml oraz numerycznie co 500ml? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

131. Wzór umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,1% wartości brutto  nieterminowego wykonania dostawy 

częściowej, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie  w wysokości 5% wartości brutto nieterminowej dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Strona, z której przyczyny nastąpi odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

132. Wzór umowy. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów 

faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 

przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: w § 3 wzoru umowy dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 

„ Faktury, duplikaty faktur, korekty, noty obciążeniowe, noty korygujące należy przesyłać do Zamawiającego poprzez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę PEPPOL, dane skrzynki:  

nazwa skrzynki - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

adres - Gustawa Morcinka 7 , 59-600 Lwówek Śląski PL 

typ numeru PEPPOL - NIP 

numer PEPPOL - 6161528548 

skrócona nazwa skrzynki - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.” 

 

133. Wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 5 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

134. Wzór umowy. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

oraz zmianę słów ,,…od chwili powiadomienia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

135. Zadanie 8, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha: Sterylny wzmocniony fartuch 

chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą 

chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  Antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. W 

części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), 

min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju 

fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, 

zewnętrze w kartoniku - trzy o dł. 54 cm, jeden o dł. 70 cm (+/-3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części 

szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha w 

postaci wszywki lub pieczątki, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. 

Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, 

identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 

(±2cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 

49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na mokro min. 98kPa 

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny 

kompresowej, gramatura min. 40g/m2, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 

60x60cm zgodny z EN 868-2. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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136. Zadanie 8, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu 

SMS 35g/m2, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym 

mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku - trzy o dł. 54 cm, jeden o dł. 70 cm (+/-3cm). 

Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane 

ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha w postaci wszywki lub pieczątki, poziomu zabezpieczenia oraz 

normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do 

dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na 

etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±2cm). Termin ważności 5 lat.  

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 

2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 

121kPa. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej 

włókniny kompresowej, gramatura min. 40g/m2, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier 

krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

137. Zadanie 37, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tupfer typu fasola w rozmiarze 9,5x9,5 cm ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

138. Zadanie 39, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozm. 10x20cm? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

139. Zadanie 39, poz. 3, 5, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 10 szt., bez 

przewiązania?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

140. Zadanie 39, poz. 3-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-

foliową, bez dodatkowego pakowania w folię? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

141. Wzór umowy.  

1) Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: tak. 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?   

Odpowiedź: nie.  

 

142. Zadanie 42. Dotyczy pozycji 1 – 8. Prosimy o zmianę zapisu: „Produkt posiadający certyfikat ISO 13485” (certyfikat 

ISO 13485- System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 

9001 wydawany jest producentowi a nie produktowi) na: „produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez 

producenta posiadającego ISO 13485”. 

Odpowiedź: zapis zostaje bez zmian. 

 

143. Zadanie 42. Pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 30 ml z 10 % formaliną 15 

ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 48 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

144. Zadanie 42. Pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 30 ml z 10 % formaliną 20 

ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 48 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

145. Zadanie 42. Pozycja 2: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 60 ml z 10 % formaliną 30 

ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 35 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

146. Zadanie 42. Pozycja 2: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 60 ml z 10 % formaliną 40 

ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 35 szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

147. Zadanie 42. Pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 150 ml z 10 % formaliną 
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60 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 36 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

148. Zadanie 42. Pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 150 ml z 10 % formaliną 

90 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. Produkt 

posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 36 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

149. Zadanie 42. Pozycja 4: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 250 ml z 10 % formaliną 

150 ml-gotowy do użytku, zakręcany z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny. 

Produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 36 

szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

150. Zadanie 42. Pozycja 5: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 600 ml z 10 % formaliną 

300 ml-gotowy do użytku, z wciskaną pokrywą, z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące 

formaliny. Produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie 

zbiorcze 1 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

151. Zadanie 42. Pozycja 6: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 1000 ml z 10 % formaliną 

600 ml-gotowy do użytku, z wciskaną pokrywą, z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące 

formaliny. Produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie 

zbiorcze 1 szt.    

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

152. Zadanie 42. Pozycja 7: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 2500 ml z 10 % formaliną 

1500 ml-gotowy do użytku, z wciskaną pokrywą, z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące 

formaliny. Produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie 

zbiorcze 1 szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

153. Zadanie 42. Pozycja 8: Prosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki histopatologiczne o poj. 5000 ml z 10 % formaliną 

3000 ml-gotowy do użytku, z wciskaną pokrywą, z etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące 

formaliny. Produkt posiadający deklarację IVD, wyprodukowany przez producenta posiadającego ISO 13485. Opakowanie 

zbiorcze 1 szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

154. Zad. nr 1 w pozycja 29. „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo 

kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie 

informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem 

jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz 

stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami 

wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich 

skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.” 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

155. Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 

pozycji nr 29? Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 

przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie 

ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

156. Zad. nr 47. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 47 aby zestaw umożliwiał 

otrzymanie 5 ml preparatu bogatopłytkowego? 

Odpowiedź: tak. 

 

157. Zad. nr 47. Czy w zadaniu nr 47 Zamawiający wymaga aby proponowany zestaw zawierał w swoim składzie jałowe 

rękawiczki niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu? 

Odpowiedź: tak. 

 

158. Zad. nr 47. Czy w zadaniu nr 47 Zamawiający wymaga aby proponowany zestaw zawierał w swoim składzie wszystkie 

składowe niezbędne do wykonania całości zabiegu z osoczem bogatopłytkowym czyli: 
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- elementy potrzebne do pobrania krwi od pacjenta, 

- elementy potrzebne do pozyskania osocza bogatopłytkowego, 

- elementy potrzebne do aplikacji osocza. 

Odpowiedź: tak. 

 

159. Zad. nr 47. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zamieszczonego w załączniku nr 1 do SWZ opisu 

przedmiotu zamówienia z zadania nr 47. Czyli proszę o podanie wymaganych parametrów dla zestawu jednorazowego użytku 

do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, podanie co zestaw powinien zawierać. 

Odpowiedź:  zestaw jednorazowego użytku do pozyskiwania osocza bogato płytkowego powinien zawierać: 

rękawiczki jednorazowego użytku, strzykawkę 20 ml, igłę z motylkiem, antykoagulant 5 ml, tubę separującą z portami luer-

lock, korki zabezpieczające tubę, 1 strzykawkę 5 ml luer-lock, 1 strzykawkę 10 ml luer-lock, 2 igły 0,8x40 mm do podania 

osocza, 2 igły 0,4x19 mm do podania osocza, podstawkę do tuby separującej i sterylną matę. 

 

160. Zad. 4 poz. 2. Czy Zamawiający w zad. 4, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką 

zaworem spustowym szybkieg opróżniania typu poprzecznego "T"; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem 

schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego 

zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; 

dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający 

się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane 

komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 

60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, 

zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym 

wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;  zmrożona, tylna 

ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch 

uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

161. Zad. 30. Czy Zamawiający w zad. 30, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 

produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: 

Worek do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o dostępnych 

pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-100mm-130mm. Wszystkie pojemności 

kompatybilne z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający 

manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością 

otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru 

kodowane kolorami? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

162. Wzór umowy. Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od 

wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do 

urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne 

osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

163. Wzór umowy. W związku z zapisami § 7 ust.2 zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie modyfikacji zapisów 

dotyczących terminu uzupełnienia brakującego towaru w terminie do 2 dni roboczych natomiast w przypadku dostawy 

wadliwego towaru do jego wymiany do 5 dni roboczych. 

Odpowiedź: § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie 

zawierała całości zamawianego towaru  lub towar będzie zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w 

ofercie lub Specyfikacji Warunków Zamówienia, wówczas Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o 

uzupełnienie brakującego towaru lub wymianę towaru na właściwy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

uzupełnienia lub wymiany towaru nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia o braku w towarze lub jego 

wadach lub niezgodności z ofertą lub Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

 

164. Zadanie nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga zestawu do nebulizacji zawierającego ustnik oraz dren, czy też maski 

tlenowej z nebulizatorem i drenem? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

165. Zadanie nr 7 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści wymiary 15cm x 23cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

166. Zadanie nr 7 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z materiału Molton? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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167. Zadanie nr 7 poz. 10. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Zadania nr 7 i utworzy z niej oddzielne zadanie? 

Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

168. Zadanie nr 20. Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania bez przestrzeni martwej? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

169. Zadanie nr 20. Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą dołączoną osobno? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

170. Zadanie nr 20 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści długość 300 mm? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

171. Zadanie nr 20 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści długość 600 mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

172. Zadanie nr 20 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści długość 300 mm? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

173. Zadanie nr 20 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści długość 600 mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

174. Zadanie nr 22 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści długość 160 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

175. Zadanie nr 22 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści dren o długości 180 cm? 

Odpowiedź: brak takiej pozycji. 

 

176. Zadanie nr 22 poz. 36. Czy Zamawiający dopuści kolor pomarańczowy? 

Odpowiedź: brak takiej pozycji. 

 

177. Zadanie nr 44 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości 160 cm? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

178. Zadanie nr 46 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę do mycia ciała w formie rękawicy ze zwężeniem w 

nadgarstku nasączoną jednostronnie środkami myjącymi, wykonana w 100% z poliestru. Rozmiar 17cm x 24,5cm, gramatura 

100g – przód myjki pokryty środkiem myjącym, 70g – tył myjki bez mydła. Opakowanie jednostkowe a’20 sztuk z 

przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

179. Zadanie nr 46 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie certyfikatu tylko dla normy ISO 9001:2015? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się ponieważ norma ISO 9001:2015 nie jest równoważna z normą ISO 13485 lub ISO 9001+ISO 

13485. Posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 13485 jest tożsame z posiadaniem systemu zarządzania 

jakością ISO 9001, natomiast posiadanie certyfikatu ISO 9001 nie jest tożsame z ISO 13485. 

 

180. Zadanie nr 46 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści równoważne badania, potwierdzające brak zawartości TPC, Coliforms, 

Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

181. Zadanie nr 46 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata od daty produkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

182. Zadanie nr 46 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę do mycia ciała w formie rękawicy ze zwężeniem w 

nadgarstku nasączoną jednostronnie środkami myjącymi, wykonana w 100% z poliestru. Rozmiar 17cm x 24,5cm, gramatura 

100g – przód myjki pokryty środkiem myjącym, 70g – tył myjki bez mydła. Opakowanie jednostkowe a’20 sztuk z 

przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

183. Zadanie nr 46 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie certyfikatu tylko dla normy ISO 9001:2015? 

Odpowiedź: j.w. w pkt. 179. 

 

184. Zadanie nr 46 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści równoważne badania, potwierdzające brak zawartości TPC, Coliforms, 

Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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185. Zadanie nr 46 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata od daty produkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

186. Zadanie nr 46 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści równoważny czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna 

warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający 

namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in.  simetikon, prowitaminę B5, wyciąg z aloesu, witaminę E, 

chlorheksydynę. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund w 700W. Zapachowy, na 

opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia. Nie zawiera latexu. Termin ważności 24 miesiące od daty produkcji. 

Produkt na stawce VAT 23%? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

187. Zadanie nr 46 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści równoważną piankę myjąco-pielęgnującą do ciała, która delikatnie 

oczyszcza i pielęgnuje przesuszoną skórę, dodatkowo łagodzi podrażnienia. Właściwości: oczyszcza skórę, pozostawiając na 

powierzchni skóry warstwę zabezpieczającą, delikatnie nawilża i natłuszcza skórę, działa kojąco, niweluje nieprzyjemny 

zapach moczu, produkt posiada przyjazne dla skóry pH. 

Składniki aktywne: biokompleks lniany, Pantenol, Kwas mlekowy, Oliwa z oliwek, Sinodor, który pochłania nieprzyjemny 

zapach np. kału i moczu. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz wskazówki dotyczące stosowania? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

188. Zadanie nr 46 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści opakowanie aluminiowe o pojemności 500 ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

189. Zad. nr 15, pozycja 1,2,3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli użytkowanej przez 

Zamawiającego  z zastawką bezzwrotną  w porcie górnym zapobiegającą wypływowi krwi , produkt sterylizowany 

radiacyjnie , pakowane pojedyńczo opakowanie typu  blister (papier-folia) ,pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

190.  Zad. nr 13 poz. 15 – 18. Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które 

ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje.  

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje 

zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic.  Państwa zgoda da możliwość 

przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność 

postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze 

wydatkowanie publicznych środków finansowych.  

Brak takiej zgody silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w Pakiecie, 

stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji co narusza dyscyplinę finansów publicznych art. 17.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

191. Zad. nr 13 poz. 15 – 18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:  

a) poziom szczelności AQL 1,5;  

(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku 

dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego 

produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w 

przedmiotowym postępowaniu);  
b) pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT z odstąpieniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD 

– potwierdzone deklaracją producenta (z odstąpieniem od badań metodą HPLC);  

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.  

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 

16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma 

równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).  

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość 

złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do 

zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).  

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:  

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;  

2) …”  
 

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. „Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, 

pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, 

dopuszczone do kontaktu z żywnością” – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa 

ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.  
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Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla 

personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, 

kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.  
Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1  

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub 

nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:  

a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;  

b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;  

c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;  

d) promieniowaniem jonizującym;  

e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej 

co najmniej 100 °C;  

f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 

50 °C lub niższej;  

g) upadkiem z wysokości;  

h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;  

i) utonięciem;  

j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;  

k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;  

l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;  

m) szkodliwym hałasem;  

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z 

kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania 

dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi 

normami dot. wyrobów medycznych.  
W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez 

zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.  

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy 

wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających 

odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo 

pracy bez obaw o incydent medyczny.  
Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.  

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób 

medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.  

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i 

diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.  

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)  

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia 

okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.  

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.  
Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą 

EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

192. Zad. 42. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 30 ml z 10 % 

formaliną 10 ml - gotowy do użytku, zakręcany z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający certyfikat ISO 

13485. Opakowanie 60 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

193. Zad. 42. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 80 ml z 10 % 

formaliną 30 ml - gotowy do użytku, zakręcany z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający certyfikat ISO 

13485. Opakowanie 35 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

194. Zad. 42 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 150 ml z 10 % 

formaliną 70 ml - gotowy do użytku, zakręcany z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający certyfikat ISO 

13485. Opakowanie 16 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

195. Zad. 42 poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 250 ml z 10 % 

formaliną 120 ml - gotowy do użytku, zakręcany z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający certyfikat ISO 

13485. Opakowanie 12 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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196. Zad. 42  poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 500 ml z 10 % 

formaliną 300 ml - gotowy do użytku, zamykany na wcisk z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający 

certyfikat ISO 13485. Opakowanie 6 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

197. Zad. 42 poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 1000 ml z 10 

% formaliną 600 ml - gotowy do użytku, zamykany na wcisk z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający 

certyfikat ISO 13485. Opakowanie 6 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

198. Zad. 42 poz. nr 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 3000 ml z 10 

% formaliną 1500 ml - gotowy do użytku, zamykany na wcisk z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający 

certyfikat ISO 13485. Opakowanie 4 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

199. Zad. 42 poz. nr 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na próbki do badań hist-pat poj. 5000 ml z 10 

% formaliną 3000 ml - gotowy do użytku, zamykany na wcisk z miejscem do opisania pobranej próbki? Produkt posiadający 

certyfikat ISO 13485. Opakowanie 4 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
 

200. Zad. nr 11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 w poz. 3 dopuści zaoferowanie samoprzylepnych pasków pakowanych 

po 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
 

201. Zadanie 14 poz. 3. Proszę o dopuszczenie igły: Igła typu Huber do portów 19G/20 mm. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

202. Zadanie 14 poz. 4. Proszę o dopuszczenie igły: Igła typu Huber do portów 20G/20 mm 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

203. Zadanie 14 poz. 7. Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,3 x 12mm.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

204. Zadanie 14 poz. 17-20. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły typu motylek z nazwą producenta na opakowaniu 

jednostkowym i handlowym, bez logo na skrzydełkach. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

205. Zadanie 14 poz. 17-20. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły motylek w opakowaniu typu folia-papier. Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

206. Zadanie 14 poz. 21-27. Proszę o dopuszczenie: kaniula dożylna z portem bocznym, wykonana z PTFE, bez lateksu, bez 

PCV, z filtrem hydrofobowym, o wysokim współczynniku penetracji (ostrości). Min 4 paski widzialne w promieniach RTG. 

Port boczny z funkcją samodomykania, elastyczne skrzydełka stabilizujące kaniulę w żyle. Tak jak zamawiający wymagał i 

opisywał przez wiele lat w formularzach cenowych. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

207. Zadanie 14 poz. 28. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie koreczków pakowanych pojedynczo w opakowaniach 

handlowych 100 sztuk. 

Odpowiedź: dopuszcza się pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. 

 

208. Zadanie 14 poz. 30, 31. Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z możliwością podawania lipidów? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

209. Zadanie 14 poz. 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  zamkniętego systemu bezigłowego posiadającego  

Specjalną konstrukcje zaworu gwarantującą  brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową 

maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu. Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 

min. 18,7 l/h, czyli 312ml/min Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min. Ciśnienie płynu 

iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciśnienie zwrotne 2 Ba  czyli 29 PSI. Wytrzymalość zaworu na ciśnienie 24 Ba, 

objętość wypełnienia 0,085 ml/min. Kompatybilny z MRI. Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji Wysokiej jakości 

membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku. Idealne dopasowane 

obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu. Mały rozmiar, przeźroczysta 

budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu. Prosty tor przepływu zapewnia 

równomierny i płynny wlew Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze 

wszystkimi zestawami.. Łatwa do dezynfekcji  płaska wstawka silikonowa. Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść  
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Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami. Możliwość podawania krwi, tłuszczy, 

chemioterapeutyków. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

210. Zadanie 14 poz. 34.  

Proszę o dopuszczenie zaworu: 

• Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml 

• Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø  wew. 1,1 mm, zew.2,35 mm 

• Długość całego zestawu około 9,5 cm 

• Szybkość przepływu 143 ml/min 

• Występuje w wersji przeźroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych) 

• Kompatybilny z MRI 

• Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku 

• Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza   

              do wnętrza zaworu 

• Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie   

              komfortu 

• Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew 

• Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami 

• Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa 

• Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach) 

• Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy 

• Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami 

• Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków 

• Objętość płynu potrzebna do przepłukania zaworów i drenu: 2 ml 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

211. Zadanie 14 poz. 35. 

Proszę o dopuszczenie zaworu: 

• Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,42 ml 

• Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø  wew. 1,1 mm , zew.2,35 mm 

• Długość całego zestawu około 9,5 cm 

• Szybkość przepływu 145 ml/min 

• Występuje w wersji przeźroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych) 

• Kompatybilny z MRI 

• Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku 

• Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza 

do wnętrza zaworu 

• Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie 

komfortu 

• Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew 

• Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami 

• Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa 

• Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach) 

• Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy 

• Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami 

• Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków 

• Objętość płynu potrzebna do przepłukania zaworów i drenu: 2 ml 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

212. Zadanie 14 poz. 39,41. Zwracam się z prośba o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

213. Zadanie 14 poz. 39, 41. Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera na przyrządzie, logo i nazwą producenta na 

op. handlowym 1 szt.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

214. Zadanie 14 poz. 39. Proszę o dopuszczenie przyrządu bez opaski stabilizującej dren.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

215. Zadanie 14 poz. 40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z regulatorem w kształcie beczułki 

posiadającego dwie skale, regulacja dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%, 

pozostałe zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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216. Zadanie 14 poz. 41. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów bez ftalanów- komora 

kroplowa z medycznego PVC, długość części przeźroczystej komory 55 mm. Igła biorcza ścięta standardowo, stożkowo, 

bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, z ostrym kolcem. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz 

specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci „pochewki”, zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej 

procedurze. Logo lub nazwa importera umieszczone na przyrządzie w celu pełnej 100 % identyfikacji.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

217. Zadanie 14 poz. 43, 44. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie ramp wykonanych z polimetylopentenu odpornego na 

tłuszcze i agresywne leki. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

218. Zadanie 14 poz. 47. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z dołączonym łącznikiem w kolorze 

strzykawki czyli mlecznym (białym). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

219. Zadanie 14 poz. 48-51. Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki trzyczęściowe, tak jak obecnie stosowane w Państwa 

placówce? 

Odpowiedź: tak. 

 

220. Zadanie 14 poz. 49. Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 

ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

  

221. Zadanie 15 poz. 1-3. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli: 

 Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP) 

 Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące) 

 Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego) 

 Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku 

 Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi 

 Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi 

 Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej 

przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle 

 Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie 

 Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna 

 Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem 

Kod koloru Rozmiar ( GAUGE) Rozmiar w mm Przepływ 

Zielony 18 G 1,3 x 32 105 ml/min 

Różowy 20 G 1,1 x 32 61 ml/min 

Niebieski 22 G 0,9 x 25 36 ml/min 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

222. Zadanie 41, poz. 1, 2. Proszę o dopuszczenie w obu pozycjach opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostał parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

223. Zadanie 41, poz. 3, 4. Proszę o dopuszczenie w obu pozycjach opatrunku w rozmiarze 15 x 10 cm. Pozostał parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

224. Zadanie 41, poz. 5. Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20 x 10 cm. Pozostał parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

225. Zadanie 41, poz. 7. Proszę o dopuszczenie w opatrunku w rozmiarze 30 x 10 cm. Pozostał parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

226. Zadanie 41, poz. 8. Proszę o dopuszczenie w opatrunku w rozmiarze 7,5 x 5 cm. Pozostał parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

227. Zad. nr 36. Czy zamawiający  dopuści w:  

Pozycja 1 Igła j. u. do ostrzyknięć (gastroskopia) 2300 mm, fi 2,3 mm, dł. igły 5 mm, rozmiar igły 22 G.    Op. 10szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 2 Pętla jednorazowa owalna do usuwania polipów, średnica 10-36 mm, do kanału roboczego od 2,3 mm, dł. 230 cm, 

wykonana z plecionego drutu. Pakowana pojedynczo, sterylna, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do 

dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz dane producenta. Op. 10szt. 
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Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 3 Jednorazowa krótka podwójnie zakończona szczoteczka do czyszczenia zaworków biopsyjnych -średnica 11 mm, 

długość 30 mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego-średnica5 mm, długość 20 mm. Całkowita długość szczoteczki 15 

cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy-50szt. Nazwa producenta, data produkcji i nr 

serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu.   

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 4 Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, 

odpornego nylonu, średnica cewnika 1,7 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki-średnica włosia 5 mm, dł. 20 mm z 

plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu 

dyspenser kartonowy      -100szt. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w 

celu 100 % identyfikacji produktu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 5 Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia endoskopu bez czyścika zamiast drugiej szczotki.  Wykonana z 

miękkiego, odpornego nylonu. Do czyszczenia kanałów endoskopu, średnica cewnika 1,7 mm, długość robocza 230 cm. 

Szczotka-średnica włosia 5 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, 

czyścik-średnica 5 mm, dł. 300 mm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy-100szt. Nazwa 

producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100 % identyfikacji produktu. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 6 Jednorazowe sterylne kleszczyki owalne z okienkiem do gastropskopii, powlekane hydrofilną powłoką PE, bez 

igły. Łyżeczki uchylne  z możliwością wykonania biopsji  stycznej -rozwarcie łyżeczek 6,7 mm. Uchwyt z możliwością 

rotacji, długość narzędzia 180 cm, min. średnica kanału roboczego 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez przyrząd do 

pobierania próbek. Etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta.  Op. 10szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 7 Jednorazowe sterylne kleszczyki owalne z okienkiem do kolonoskopii, powlekane hydrofilną powłoką PE, be igły. 

Łyżeczki uchylne  z możliwością wykonania biopsji  stycznej-rozwarcie łyżeczek 6,7 mm. Uchwyt z możliwością rotacji, 

długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez przyrządu do 

pobierania próbek. Etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op. 10szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 8 Jednorazowe sterylne kleszczyki typu ALIGATOR do gastropskopii/ kolonoskopii,powlekane hydrofilną powłoką 

PE, bez igły. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 180-230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,3 mm. 

Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez  przyrządu do pobierania próbek. Etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr 

katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op. 10szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Pozycja 9 Pułapka na polipy 4-komorowa, komory numerowane, bezpieczne siateczkowe podłoże zapobiegające ślizganiu 

pobranych tkanek. Elastyczne połączenie przewodu z pompą ssącą. Komory wykonane z poliwęglanu, pokrywka polietylen, 

dren PVC. Niesterylne, pakowane pojedynczo. Op. 10szt. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

228. Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości przedmiotu umowy, gdyż wielkości przyjęte są wielkościami 

szacunkowymi, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

229. Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez jego 

zgody na rzecz osób trzecich. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

230. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Zamówienia wymagające natychmiastowej realizacji tzw. zamówienia na „cito” winy być realizowane przez Wykonawcę 

niezwłocznie nie później niż do 36 godzin od chwili otrzymania zamówienia w dni robocze;”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

231. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W razie niedotrzymania przez Wykonawcę, terminów określonych w pkt. 5 i 6, Zamawiający może zakupić sprzęt i wyroby 

medyczne będące przedmiotem zamówienia, od innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 

realizacji umowy, a Wykonawca pokrywa różnicę kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

232. Dotyczy warunków umowy § 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności 

wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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233. Dotyczy warunków umowy § 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określona w niniejszej umowie, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% 

wartości całego zamówienia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

234. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 0,1% wartości brutto nieterminowego wykonania dostawy 

częściowej, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej 

w § 3 ust. 3.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

235. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Strona, z której przyczyny nastąpi odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 3 ust. 3.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

236. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie zawierała całości zamawianego towaru lub towar będzie 

zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w ofercie lub Specyfikacji Warunków Zamówienia, wówczas 

Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o uzupełnienie brakującego towaru lub wymianę towaru na właściwy. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia lub wymiany towaru nie później niż w ciągu 48 godzin w dni 

robocze od chwili uznania reklamacji za zasadną.” 

Odpowiedź: § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie 

zawierała całości zamawianego towaru  lub towar będzie zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w 

ofercie lub Specyfikacji Warunków Zamówienia, wówczas Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o 

uzupełnienie brakującego towaru lub wymianę towaru na właściwy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

uzupełnienia lub wymiany towaru nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia o braku w towarze lub jego 

wadach lub niezgodności z ofertą lub Specyfikacją Warunków Zamówienia.. 

 

237. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku trzykrotnego zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający odstąpi od 

umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, żądając kary umownej w wysokości 5% 

wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

238. Dotyczy zadania nr 36. Prosimy o dopuszczenie w ramach zadania nr 36 akcesoriów o zbliżonych parametrach tj.: 

- w poz. 1 igieł o fi 2,3mm zamiast 2,4mm i rozmiarze 22G zamiast 23G, 

- w poz. 3 szczotek do portów o fi 5mm i 12mm i dł. odpowiednio 40mm i 60mm, 

- w poz. 5 szczotek o dł. czyścika 125mm, niebieskich, pakowanych zbiorczo po 50 szt. w kartonowe pudełka (2 opakowania 

zamiast 1 opakowania) 

- w poz. 6 i 7 kleszczyków standardowych (nieuchylnych), bez przyrządu do pobierania próbek, rozwarcie łyżeczek 6,7 mm,  

- w poz. 8 kleszczyków standardowych (bez rotacji), aligatorki, bez przyrządu do pobierania próbek, 

- w poz. 9 pułapek 4-komorowych. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

239. Zadanie nr 10 poz. 1.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o składzie i parametrach jak poniżej: 

Skład : 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m²,  

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,  

• 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie), 

• 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie), 

• 2 serwety przylepne 75x90cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie), 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².  

Zestaw sterylny w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 

nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą EN 13795. 

Skład :  
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Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 
240. Zadanie nr 10 poz. 2. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o 

składzie i parametrach jak poniżej: 

Skład : 

• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m²,  

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,  

• 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 

50x75cm, 

• 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 

50x75cm, 

• 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm, 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² 

wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Zestaw sterylny w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 

nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą EN 13795. 

 
Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

241. Zadanie nr 10 poz. 3. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji żylaków o składzie i 

parametrach jak poniżej: 

Skład : 

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m²,  

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,  

• 1 serweta 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 

60x70cm, 

• 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm,  

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² 

wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Zestaw sterylny w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 

nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą EN 13795. 

 

 
Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

242. Zadanie nr 10 poz. 4.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o 

składzie i parametrach jak poniżej: 
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Skład : 

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,  

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m², 

• 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do 

zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem, 

• 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, 

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

• 1 ręcznik celulozowy 30x40cm 

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².  

Zestaw sterylny w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe 

zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność z normą EN 13795. 

 
Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

243. Zad. nr 2, poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu uniwersalnego, bezigłowego do przygotowywania i 

pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek,  z kolcem standardowym. Posiada mechanizm  

odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na 

całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co 

umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony  koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia 

całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu, jak obecnie stosowany 

w placówce. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

244. Zad. nr 2, poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka przeźroczystego w systemie jednoczęściowym do 

zaopatrzenia stomii z przymocowanym do niego na stałe przylepcem z materiału o właściwościach ochronnych i gojących, do 

docinania w zakresie 20 do 70mm. Worek posiada kieszonkę do schowania odpływu, sys. do opróżnienia worka, filtr 

węglowy z membraną oraz szczelną, rzepową zapinkę. System możliwy do kontaktu z wodą, jak obecnie stosowany w 

placówce. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

245. Zad. nr 3, poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy nebulizatorów z antyprzelewową 

konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 

stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica 

cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry 

potwierdzone w badaniach producenta, jak obecnie stosowany w placówce? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

246. Zad. nr 4, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu, jak wcześniej 

stosowanego, o budowie: dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do 

zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i 

procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą 

antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia 

filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym 

oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez 

przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z 

klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr 

hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 

ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy  worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się 

moczu do cewnika oraz umożliwiać pobranie do badań świeżej próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

247. Zad. nr 8, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na 

rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową 

lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne 

oznaczenie stopnia barierowości,  wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień 

i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 
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na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do 

archiwizacji danych,  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

248. Zad. nr 8, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m
2
, z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i 

etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, 

gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m
2
. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym 

mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we 

włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej 

stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha: obszar niekrytyczny: 

penetracja wody  min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5; obszar krytyczny: 

penetracja wody – min. 60 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 4,6. Dostępny w rozmiarach 

S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 

9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

249. Zad. nr 8, poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia 

z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, 

ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą 

klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, 

wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, 

wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. 

Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i 

rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary 

fartuchów: S-XXL. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

250. Zad. nr 8, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie 

typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania 

standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, 

wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu 

indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 

ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

251. Zad. nr 8, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m
2
, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym 

kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze 

krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 

podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 

samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. 

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację 

mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki 

notyfikowane. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

252. Zad. nr 8, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z 

włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą 

ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada 

widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O na całej 

powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie 

zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 

rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

253. Zad. nr 13, poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 

mikroteksturowane, mankiet prosty z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, grubość na palcu 

0,19mm±0,02mm, na dłoni 0,17mm±0,02mm, mankiecie 0,13mm±0,02mm; opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, 

podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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254. Zad. 13, poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane,  powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 μg/g 

rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu 

wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego 

potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla 

wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B 

wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. 

Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 

14001 i OHSAS 18001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

255. Zad. 13, poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 

mikroteksturowane, mankiet rolowany, grubość na palcu 0,18mm±0,02, na dłoni 0,17mm±0,02, mankiecie 0,12mm±0,02; 

Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

256. Zad. 13, poz. 5-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną 

warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 

0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, faktyczny poziom protein < 10 ug/g 

rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z 

wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność 

dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport 

z wynikami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki 

notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i 

OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

257. Zad. 13, poz. 5-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, grubość na 

palcu 0,20mm±0,02, na dłoni 0,17mm±0,02, mankiecie 0,14mm±0,02, Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 

podciśnieniowe z teksturowaniem listka, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

258. Zad. 13, poz. 5-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe trójwarstwowe, 

warstwa wew. 100% nitryl, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, bezpudrowe,  

mikroteksturowane rolowany, grubość na palcu, mankiecie 0,12mm±0,02, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 

podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, pozostałe zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

259. Zad. 13, poz. 5-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, z strukturą 

syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość na palcu 0,21mm±0,02, opakowanie 

zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, pozostałe 

zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

260. Zad. 13, poz. 10-14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne bezlateksowe, syntetyczne, 

poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna 

mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2, grubość na palcu 0,27 mm, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, 

anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z 

wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność 

dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z 

wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na 

przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony 

osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością: ISO 13485, ISO 9001, ISO 

14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 5,5-9,0. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

261. Zad. 13, poz. 10-14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne bezlateksowe, syntetyczne, 

poliizoprenowe bezpudrowe, Modulus 50% max.0,5N/mm2, produkowane bez użycia akceleratorów z wewnętrzną warstwą 

polimerową o strukturze sieci, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, powierzchnia 

zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z 

poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku 

ułatwiającym otwieranie, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z 

ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 

7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność 

cytostatyków (raport z wynikami badań) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 
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Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 5,5-9,0. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

262. Zad. 13, poz. 10-14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne bezlateksowe, syntetyczne, 

poliizoprenowe, bezpudrowe, sterylne, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, kolor jasnobrązowy, kształt anatomiczny 

zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, grubość rękawicy na palcu: 0,21mm±0,02, dłoni 

0,18mm±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 16N i AQL 0,65 wg EN 455-1,2. Certyfikat CE jednostki 

notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D6978-05. Odporne na 

przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, 

odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z 

normą EN 374-3. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach 

ułatwiającymi otwieranie, sterylizowane radiacyjnie. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

263. Zad. 13, poz. 15-18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane 

od wewnątrz, kolor niebiesko-fioletowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 

0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i 

wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z 

jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

264. Zad. 13, poz. 15-18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane 

od wewnątrz, kolor niebiesko-fioletowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 

0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i 

wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z 

jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 szt. (90szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

265. Zad. 13, poz. 19-21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice nitrylowe, diagnostyczne, nitrylowe niejałowe z 

przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor 

zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na cytostatyki potwierdzona 

raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem 

przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych 

środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z 

wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

266. Zad. 13, poz. 19-21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do 

wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części 

dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej 

Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co 

najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki 

czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami 

badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania>40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające 

normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane 

po 50 sztuk. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

267. Zad. 13, poz. 22-24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice nitrylowe, diagnostyczne, nitrylowe niejałowe z 

przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor 

zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na cytostatyki potwierdzona 

raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem 

przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych 

środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z 

wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

268. Zad. 13, poz. 22-24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do 

wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części 

dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej 

Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co 

najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki 
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czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami 

badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania>40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające 

normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane 

po 50 sztuk. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

269. Zad. 13, poz. 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwyt uniwersalny pojedynczy, na opakowania rękawic 

diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ścianie, wózku zabiegowym, w pozycji pionowej i poziomej, odporny na 

środki dezynfekcyjne; dostępne w wersji pojedynczej, potrójnej. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

270. Zad. 13, poz. 26-29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowe do badań z 

wewnętrzną warstwą z serycyną, łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego 

składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. 

Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą 

EN 455, potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i 

środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 

420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie 

ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Fabryczne 

oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Produkowane zgodnie z normami 

ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, 

oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

271. Zad. 20, poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania o parametrach i składzie: 

cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek 

tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z 

jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w 

rozmiarach:  14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Uniwersalny adapter dla dorosłych do dróg 

oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką 

intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w 

osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki 

intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym lub otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-

Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także 

podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę 

płukania od dróg oddechowych pacjenta.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

272. Zad. 22, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych uniwersalnych, jednorurowych, 

dwuświatłowych, bez zawartości DEHP, zapewniających wymianę termiczną o dł. 180cm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

273. Zad. 22, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy obwodów oddechowych o 

parametrach: wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: 

wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g, jak obecnie stosowany w 

placówce. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

274. Zad. nr 29. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy kompletnego zestawu do nadłonowego 

drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z końcem „J” z min. 8 otworami na pętli, silikonowa tulejką mocującą i 

zaciskiem, rozrywalnym trokarem 15Ch i workiem do zbiórki moczu, jak obecnie stosowany w placówce? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

275. Zad. nr 29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez skalpela oraz plastrów, jak obecnie stosowany w 

placówce. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

276. Zad. nr 44, poz.1. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o 

długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik 

retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z 

sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający 

także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System 

zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z 

miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania 



Strona 31 z 31 

 

systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką 

zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

277. Zad. nr 44, poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilne z zestawem do 

kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką 

zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym 

balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt., z przeliczeniem ilości sztuk w formularzu 

asortymentowym. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

278. Zadanie 8 poz. 1, 2. Proszę o dopuszczenie fartuchów wykonanych z materiału SMMS. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

279. Zadanie 8 poz. 1. Proszę o dopuszczenie fartucha z materiału o gramaturze 43g/m2 plus podfoliowanie 40 g/m2. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

280. Zadanie 8 poz. 2. Proszę o dopuszczenie fartucha z materiału o gramaturze 43g/m2. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

281. Zadanie 8 poz. 2. Proszę o dopuszczenie fartucha z 3 naklejkami. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

282. Zadanie 8 poz. 1, 2. Proszę o dopuszczenie ręczniczków o wymiarach 40 x 30 cm. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

283. Zadanie 8 poz. 1, 2. Proszę o dopuszczenie ręczniczków o gramaturze 40g/m2. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

284. Zad. nr 17. Czy Zamawiający w pakiecie 17- Zestawy do kaniulacji dużych naczyń poz. 1-11 dopuści zestawy 

umieszczone na pojedyńczej tacce spełniające warunki bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe. 

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

285. Zad. nr 18. Czy Zamawiający w pakiecie 18 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji-igły typu Pencil-Point  poz. 8 

dopuści igłę ze szlifem Quinckiego 29G x 120 mm z prowadnicą pakowaną osobno? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 21.06.2021 r. 
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