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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej 

Dział Zamówień Publicznych 
38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 

tel./fax +48 13 46 56 290 
e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 
 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 

NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 
Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/211/2021              Sanok, dnia  14 lipca 2021r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2021 pn. dostawa sprzętu 
jednorazowego i wielokrotnego użytku  SPZOZ Sanok 

 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 
 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o 

wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 
 

* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 1    
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic 

posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 31 , poz. nr 2   

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 
rękawic foliowych posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką. Pokrycie powierzchni 

wewnętrznej – rękawice pokrywane poliuretanem. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 3  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 

rękawic obustronnie polimeryzowanych (brak wewnętrznej warstwy polimerowej o strukturze 
sieci). Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 0,65. Koperta zewnętrzna rękawic papierowa, 
wewnętrzna papier/folia. Rękawice pakowane hermetycznie. Rękawice przebadane na 

przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza poziom AQL, pozostałe parametry zgodnie z swz.   
 
* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 4    

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 
rękawic lateksowych. Rękawice nie są trójwarstwowej. Posiadają powierzchnię zewnętrzną 

teksturowaną, pokrycie powierzchni wewnętrznej stanowi powłoka polimerowa. Rękawice w 
kolorze naturalnym. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Koperta zewnętrzna rękawic 

papierowa, wewnętrzna foliowa. Rękawice pakowane hermetycznie. Pozostałe wymagania 

zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 4    
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 

rękawic lateksowych. Rękawice nie są trójwarstwowej. Posiadają powierzchnię zewnętrzną 
gładką, pokrycie powierzchni wewnętrznej stanowi powłoka polimerowa. Rękawice w kolorze 

brązowym. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Koperta zewnętrzna rękawic papierowa, 

wewnętrzna foliowa. Rękawice pakowane hermetycznie. Pozostałe wymagania zgodnie z 
SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 6 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 5    
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 
rękawic neoprenowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 7 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 5   
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji 

rękawic wykonanych z poliizoprenu oraz neoprenu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 
* Pytanie nr 8 -  dot. SWZ 
Wnosimy o modyfikację rozdziału IX pkt 2 SWZ poprzez dookreślenie iż przedmiotowym środkiem 
dowodowym jakie żądać będzie zamawiaczy są również próbki szczegółowo wymienione w 

Rozdziale XX SWZ    
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr  9 -  dot. wzoru umowy     
Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar 

umownych do wysokości: 

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 

2); 

b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3); 

c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4). 

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w 

projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, 

określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do 
naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła 
dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V 

ACa 267/10). 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr 10 -  dot. wzoru umowy     
Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku 
zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie 
z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że 
zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana 
umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia 

jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana 
stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu 

oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane 

są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. 
W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże 

zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany 
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ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do 
umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku  

z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 11 -  dot. wzoru umowy    
Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany  
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.  
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana 

zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,  
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy 

podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany 

stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich 
cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 

roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest 

zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do 

umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie  
tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie 
klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na 
ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym  
z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega 
również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym 
samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron 
umowy.”  (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021). 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 12  -  dot. wzoru umowy     
Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine:  
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

* Pytanie nr 13 -  dot. pakietu nr 28 , poz. nr 2  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 28, pozycji nr 2 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki 

aseptycznie oddzielonych od siebie koreczków? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 14 -  dot. pakietu nr 28 , poz. nr    
Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji 1 wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski 
kontrastujące w RTG 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 15 -  dot. pakietu nr 14    
Czy Zamawiający w pak 14 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik operacyjny Foleya z dużym 

balonem uszczelniającym 30-50ml rozmiar: CH 16-26, cewnik ma posiadać 4 otwory? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 30-50ml, przy pozostałych parametrach 
zgodnie z SIWZ.  
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* Pytanie nr 16 -  dot. pakietu nr 2, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych o dł. 150 

cm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 17 -  dot. pakietu nr 2, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora dla dzieci o średnicy 15 

mm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 18 -  dot. 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:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 19 -  dot. pakietu nr 22, poz. nr 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na testy konfekcjonowane po 250 pasków/500 wskaźników z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

* Pytanie nr 20 -  dot. pakietu nr 12 , poz. nr 3    
Czy Zamawiający zgodzi się na testy zgodne z SWZ pakowane po 250 sztuk w opakowaniu, z 
przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

* Pytanie nr 21 -  dot. pakietu nr 12 , poz. nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw do kontroli wsadu składający się z PCD oraz 100 sztuk 
wskaźników typ 6? Ilość opakowań zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
 

* Pytanie nr 22 -  dot. pakietu nr 12 , poz. nr 7    
Czy Zamawiający zgodzi się na plomby pakowane po 1000 sztuk w opakowaniu? Ilość opakowań 

zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 23 -  dot. pakietu nr 24 , poz. nr 1-2    
Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o gramaturze 57 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z 
SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 24 -  dot. pakietu nr 24 , poz. nr 1-2   

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękawy o następujących parametrach 
wytrzymałościowych: 

 

Papier:   
     Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho 

·    Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro 

·     Niezwilżalność wodą 33s 

·     Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku 
poprzecznym 3,9 kN/m 

·     Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania  2,48 kN/m; w kierunku 

poprzecznym 1,42 kN/m 
Folia: 

Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów 
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8-warstwowa nie licząc warstwy kleju 

Grubość  52µm 

Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C 

Siła rozrywania w kierunku maszyny 59,4 MPa 
Siła rozrywania w kierunku poprzecznym 46,8 MPa 

Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%) 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 25 -  dot. pakietu nr 24, poz. nr 2  
Czy w miejsce rękawa o rozmiarze 7,5 cm x 2,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o 
rozmiarze 7,5 cm x 3 cm x 100m?    

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 26 -  dot. pakietu nr 24 , poz. nr 2   
Czy w miejsce rękawa  o rozmiarze 25 cm x 6,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o 

rozmiarze 25 cm x 6 cm x 100m?   

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 27 -  dot. pakietu nr 24 , poz. nr 2 
Czy w miejsce rękawa o rozmiarze 30 cm x 6,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o 

rozmiarze 30 cm x 6 cm x 100m? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 28 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2   

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dla dzieci czystego mikrobiologicznie 
spełniającego pozostałe kryteria. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza układ oddechowy dla dzieci czysty mikrobiologicznie 
spełniający pozostałe kryteria.  

Ponadto dokonuje się sprostowania w pak. 2, poz. 2 

JEST 

Pakiet nr 2 – Układ oddechowy do respiratora 

Lp. Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

Jm. Ilość 

1 Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie czysty lub 
sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury 
karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y 
dla DOROSŁYCH, śr. 22mm 

  800 

2 Układ oddechowy j.u.  sterylny z PCV do respiratora,  
dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm 

  40 

 

MA BYĆ     Pakiet nr 2 – Układ oddechowy do respiratora 

Lp. Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

Jm. Ilość 

1 Układ oddechowy j.u., czysty,  mikrobiologicznie czysty lub 
sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury karbowane 
– wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y dla 

DOROSŁYCH, śr. 22mm 

  800 

2 Układ oddechowy j.u. czysty,  mikrobiologicznie czysty lub 
sterylny z PCV do respiratora,  dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla 
DZIECI, śr. 15mm 

  40 
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* Pytanie nr 29 -  dot. pakietu nr 3 , poz. nr 1   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczuleń z trzecią 

rurą o długości 150 cm.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 30 -  dot. pakietu nr 3, poz. nr 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczuleń czystego 

mikrobiologicznie spełniającego pozostałe kryteria.    

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 31 -  dot. pakietu nr 33 , poz. nr 1    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania tlenu przez nos z drenem o 
długości 210 cm czystego mikrobiologicznie 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dodatkowego drenu przedłużającego zbyt 
krótki przyrząd ogranicza możliwość ruchu pacjenta (odległość panel-pacjent).  

* Pytanie nr 32 -  dot. pakietu nr 3, poz. nr 1   

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe z dodatkową trzecią rurą o dł. 1m z workiem 3l lub 
1l? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza długość, natomiast nie dopuszcza pojemności worka. 
Pojemność zgodnie z zapisami SWZ.   
 
* Pytanie nr 33 -  dot. pakietu nr 7, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości 45cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 34 -  dot. pakietu nr 14 , poz. nr 1  
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 30ml?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 35 -  dot. pakietu nr 14, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya posiadające 2 otwory?   
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 36 -  dot. pakietu nr 15 , poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści zbiorniki na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o poj. 100ml lub 40ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 37 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki dwunastnicze o dł. 121cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 38 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 4    
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków na leki w op.a’90szt, z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 39 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 5    
Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych zarejestrowanych jako wyrób medyczny? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie oczekuje.  

* Pytanie nr 40 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 7,8    
Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w op.a’100szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 41 -  dot. pakietu nr 20, poz. nr 1b    
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH12-24 z balonem 5-10ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 42 -  dot. pakietu nr 20, poz. nr 1c    
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH26-30 z balonem 30ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 43 -  dot. pakietu nr 20 , poz. nr 1c    
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a, który jest wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu 
z silikonową powierzchnią, która pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 44 -  dot. pakietu nr 21 , poz. nr 4  
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym 
otworem bocznym? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 45 -  dot. pakietu nr 22 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 46 -  dot. pakietu nr 22, poz. nr 4    
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 45 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 
* Pytanie nr 47 -  dot. pakietu nr 23, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści grubość folii 0,15 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 48 -  dot. pakietu nr 23, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści długość 220 cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 49 -  dot. pakietu nr 28, poz. nr 1   
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 50 -  dot. pakietu nr 28, poz. nr 2  

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 z przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 51 -  dot. pakietu nr 30, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatorem pozycji 

otwarty/zamknięty? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 52 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, z lepszym poziomem AQL=1.0, oraz poziomem 

protein ≤89µg/g? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza poziom AQL, natomiast poziom protein zgodnie z SWZ.  

* Pytanie nr 53 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 2   
Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz L do wyboru przez 
Zamawiającego? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 54 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 3    
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie polimerowane, anatomiczne bez 

poszerzonej części grzbietowej dłoni, w opakowaniu podwójnym, wewnętrznym papierowym i 
zewnętrznym foliowym? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 55 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 4   
Pakiet 31, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, 

bezpudrowe, syntetyczne, wykonane z nitrylu, sterylne, kształt anatomiczny, rolowany brzeg 
mankietu. AQL 1,0. Mediana siły zrywu min 13N - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki 

notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na 
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: 

min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, odporne na przenikanie 

cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 10 na min 3 poziomie) - potwierdzone badaniami z 
jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie papier-folia. Sterylizowane 

radiacyjnie promieniami Gamma.  Rozmiar 6,0-9,0? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 
* Pytanie nr 56 -  dot. pakietu nr 31, poz. nr 5    
Czy Zamawiający dopuści rękawice poliizoprenowe, obustronnie polimerowane, anatomiczne bez 

poszerzonej części grzbietowej dłoni? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.    

* Pytanie nr 57 -  dot. pakietu nr 13  
Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 58 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową min. 50cm x 70cm w miejsce serwety 

włókninowej 45x72cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 59 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 60 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 50cm x 75cm z centralnym otworem o śr. 7 cm, 

bez rozcięcia? (w miejsce serwety 60x60cm z centralnym otworem z rozcięciem) 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 61 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w ampułkostrzykawce 6ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 62 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zestawu typu rękaw papierowo-foliowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 63 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 3    
Czy Zamawiający dopuści pęsety plastikowe niebieską i zieloną 13cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 64 -  dot. pakietu nr 13, poz. nr 3    
Czy Zamawiający dopuści zestaw powiększony o pojemnik okrągły – miseczkę 120ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   
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* Pytanie nr 65 -  dot. pakietu nr 39, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne 2-warstwowe o gramaturze 2 x 17g/m2, szer 60 

cmx 80 mb, perforowane co 37,5 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 66 -  dot. pakietu nr 42, poz. nr 1,2   
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 67 -  dot. pakietu nr 42, poz. nr 3   
Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w rozmiarze 100 x 225 cm?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 68 -  dot. pakietu nr 42, poz. nr 3    
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 69 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 1  
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 2m?   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 70 -  dot. pakietu nr 2, poz. nr 2    
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 1,6m? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 71 -  dot. pakietu nr 3, poz. nr 1    
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 100 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 72 -  dot. pakietu nr 3 , poz. nr 1   
Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 120 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 73 -  dot. pakietu nr 4, poz. nr 3  
Czy zamawiający dopuści rurkę o długości do 15 cm?   

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, taka jest w pozycji 1.  

* Pytanie nr 74 -  dot. pakietu nr 8, poz. nr 1    
Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z szerokim wygodnym otworem wlotowym 
zapobiegającym rozlaniu treści, oraz plastikową obręczą umożliwiającą łatwy chwyt i obsługę 

zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr 75 -  dot. pakietu nr 17, poz. nr 1   
Czy zamawiający dopuści prowadnice o długości 700 mm?   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 76 -  dot. pakietu nr 17, poz. nr 2    
Czy zamawiający dopuści prowadnice o długości 700 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 77 -  dot. pakietu nr 33, poz. nr 1    
Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 2 m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dodania dodatkowego drenu 
przedłużającego.  
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* Pytanie nr 78 -  dot. pakietu nr 43 , poz. nr 9    
W związku z wycofaniem ze sprzedaży opisanego rozmiaru prosimy o dopuszczenie torebek 

zgodnych z SWZ o rozmiarze  380 x 760 mm.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 

* Pytanie nr 79 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający oczekuje rur 15M, które są dedykowane dla dzieci?  

Odpowiedź:  TAK  

 

* Pytanie nr 80 -  dot. pakietu nr 3 , poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuszcza trzecią rurę o długości 120 cm ?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 81 -  dot. pakietu nr 29, poz. nr 3   
Czy Zamawiający oczekuje elektrody z samoprzylepnym hydrożelem przewodzącym i podłożem 
micropore, z dłuższym odprowadzeniem 90 cm, radioprzeziernej, repozycjonowalnej, kształt owalny 

22x30, która zalecana jest do inkubatora?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 82 -  dot. pakietu nr 30 , poz. nr 1    
Czy Zamawiający wymaga kraników wykonanych z poliamidu? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

 

* Pytanie nr 83 -  dot. pakietu nr 2, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, anestetyczny, j. u., rozciągliwy do 2 m, z 
workiem oddechowym 2l, bezlateksowym z łącznikiem prostym i gałęzią 1,5 m, ze złączem rur 22 mm, 

złączem trójnika Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, średnica rur 22 mm, nie zawierającym PCV 
i ftalanów, pojedynczo pakowany, mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje rur wewnątrz gładkich a nie rozciągliwych.  

* Pytanie nr 84 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści układ do respiratora ze złączem Y, dla dzieci, z PCV, dł. 1,6 m, 

mikrobiologicznie czysty? 

Odpowiedź: TAK – mikrobiologicznie czysty.  

* Pytanie nr 85 -  dot. pakietu nr 17 , poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę śr. 5 mm/dł. 700 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 86 -  dot. pakietu nr  17, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę śr. 3,3 mm/dł. 700 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 87 -  dot. pakietu nr 33  
Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o dł. 2,1 m mikrobiologicznie czyste? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści pod warunkiem zaoferowania dodatkowego drenu.  

* Pytanie nr 88 -  dot. załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 2 do 

wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem oraz wynikającej z §4 ust. 

1 pkt. 3 do wysokości 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił? 

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
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* Pytanie nr 89 -  dot. pakietu nr 12 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zosta-
nie odpowiednio przeliczona.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 90 -  dot. pakietu nr 12, poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zosta-
nie odpowiednio przeliczona.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 91 -  dot. pakietu nr 12 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zosta-

nie odpowiednio przeliczona.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

* Pytanie nr 92 -  dot. pakietu nr 12, poz. nr 4    
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 500 sztuk+ przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebo-

wania zostanie odpowiednio przeliczona. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

* Pytanie nr 93 -  dot. pakietu nr 12, poz. nr 5 i 6    
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli standardową taśmę o dużej wytrzy-
małości na warunki sterylizacji, czy dodatkowo wzmocnioną, niebieską taśmę do pakowania bardzo 

ciężkich zestawów?  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 94 -  dot. pakietu nr 25    
Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200st.C oraz niezwilżalności papieru 

wodą 27s? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 95 -  dot. pakietu nr 25, poz. nr 2    
Czy w miejsce rękawa o szerokości 12,5cm Zamawiający dopuści rękaw 12cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 96 -  dot. pakietu nr 25    
Czy Zamawiający dopuści próbki dwóch wybranych rękawów ( jednego z fałdą i jednego płaskiego) w 

ilości 5mb? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 97 -  dot. pakietu nr 21, poz. nr 1    
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 98 -  dot. pakietu nr 21, poz. nr 2    
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 99 -  dot. pakietu nr 26, poz. nr 1-2 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na 
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Odpowiedź:  TAK 
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Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia? 
 Odpowiedź:  TAK.  
 

* Pytanie nr 100 -  dot. pakietu nr 28, poz. nr 2    
Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej 
konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości 

wyboru. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

* Pytanie nr 101 -  dot. pakietu nr 33    
Czy zamawiający dopuści dren o długości nie mniejszej / równej niż 200 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści pod warunkiem zaoferowania drenu dodatkowego.  

* Pytanie nr 102 -  dot. pakietu nr 40 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w pakiecie nr 40 

oryginalnych zestawów wkładów jednorazowych wytwarzanych przez producenta wstrzykiwacza 

Medard Stellant. Zestawy pakowane w jednym opakowaniu zawierają: 

• Dwa wkłady o poj. 200ml 

• Złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości 152,4cm 

• Złącza szybkiego napełniania 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
* Pytanie nr 103 -  dot. pakietu nr 3    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Układu oddechowego 
dwururowego, karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury 

długości 1,8 m\, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1 m, bezlateksowy worek 2 

L, rura z konektorem i worek osobno.  Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas 
użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza,  wymaga rur wewnątrz gładkich zgodnie z SWZ.  

* Pytanie nr 104 -  dot. pakietu nr 30   
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby kranik posiadał niezależnie obracająca 
się nakrętkę luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności 

skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście)? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 

* Pytanie nr 105 -  dot. pakietu nr 32    
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane 

kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na 

konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, 
rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak 

obecnie dostarczane? 
Odpowiedź:  TAK 

 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory boczne 
naprzeciwległe i jeden centralny? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co 
zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka, tak jak stosowane? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  
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* Pytanie nr 106 -  dot. pakietu nr 34   
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować rękawice, które posiadają otwór do-

zujący zabezpieczony folią chroniącą przed dekontaminacją? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  

* Pytanie nr 107 -  dot. pakietu nr 6    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego drenu o długości 300 cm średnicy 

wewnętrznej  5mm i zewnętrznej 24 FR.. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.   

* Pytanie nr 108 -  dot. pakietu nr 22 , poz. nr 3    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  przedłużaczy do pomp rozmiarze 50 cm.    

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 109 -  dot. pakietu nr 26, poz. nr  1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych IS jałowego 

z ftalanami. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 110 -  dot. pakietu nr 27  

Czy Zamawiający wymaga kaniuli ( neoflon) z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

* Pytanie nr 111 -  dot. pakietu nr 27 
Czy Zamawiający wymaga kaniuli ( neoflon), której cewnik wykonany jest z PUR. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

* Pytanie nr 112 -  dot. pakietu nr 28, poz. nr 1    
Czy Zamawiający wymaga kaniuli, której cewnik wykonany jest z PUR. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 113-  dot. pakietu nr 28, poz. nr 2  
Czy Zamawiający wymaga koreczka, którego trzpień znajduje się poniżej krawędzi co zwiększa  
aseptyczność pracy  dla personelu medycznego. 

Odpowiedź:  TAK   
 

* Pytanie nr 114 -  dot. pakietu nr 30    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 115 -  dot. pakietu nr 30    
Czy Zamawiający wymaga karnika trójdrożnego do lipidów. 

Odpowiedź:  TAK  

* Pytanie nr 116 -  dot. pakietu nr 32, poz. nr 1   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze CH 08 – CH 20 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 117 -  dot. pakietu nr 35 , poz. nr 1   
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35, poz. 1 zestawu do przezskórnej gastrostomii w wersji 

„Pull” w rozmiarach 20Fr i 24Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 118 -  dot. pakietu nr 35 , poz. nr 3    
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35, poz. 3 zestawu do opaskowania żylaków przełyku 
przystosowanego do współpracy z endoskopem o średnicy 8.6 – 11.5 mm, pozostałe parametry 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr 119 -  dot. SWZ    
W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów 
medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i  transportu 

(np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, 
zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy 

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

i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie 
z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze 

sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego  

ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.  

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby produkty były magazynowane i transportowane zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

* Pytanie nr 120 -  dot. SWZ   
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 

2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu 
odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością 

rejestracji i wydruku temperatury? 

 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 

* Pytanie nr 121 -  dot. SWZ    
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 

2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania 
dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku 

temperatury? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   
 
* Pytanie nr 122 -  dot. pakietu nr  19, poz. nr 1   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgłębniki żołądkowe w rozmiarach Ch 6- 24 o długości 

800mm lub 1250 mm?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza tylko dłuższe.   

* Pytanie nr 123 -  dot. pakietu nr 20 , poz. nr 1   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foley, j.u. jałowe, w rozmiarach:  
a) Ch6-10 balon 3-5ml, b) Ch12-22 balon 5-10-30ml, c) Ch24-26 balon 10-30ml? 

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 

* Pytanie nr 124 -  dot. pakietu nr 22 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający wymaga by na opakowaniu każdej sztuki przedłużacza widniała informacja o 
objętości wypełnienia przedłużacza? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.  

* Pytanie nr 125 -  dot. pakietu nr 26 , poz. nr 1   

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał komorę kroplową o długości minimalnej 60mm 
w części przezroczystej, wykonanej z polipropylenu (PP)? 

Odpowiedź:  TAK 

* Pytanie nr 126  -  dot. pakietu nr 26, poz. nr 1,2    
Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy z uchwytem na powieszenie 

drenu i specjalnym miejscem z boku zaciskacza na umieszczenie igły biorczej po zakończeniu pro-
cedury? 

Odpowiedź:  TAK 
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* Pytanie nr  127 -  dot. pakietu nr 26, poz. nr 1,2    
Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały nazwę producenta umieszczoną na 
zaciskaczu lub korpusie przyrządu? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  

* Pytanie nr 128 -  dot. pakietu nr 30, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kranik tylko z optycznym indykatorem pozycji 
otwarty/zamknięty? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 129 -  dot. pakietu nr 39, poz. nr 1   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkłady higieniczne celulozowe 2 war-
stwowe o gramaturze 19g/m2 szer.60cm x 80mb, dzielone na listki 0,24-0,25mb? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   
 
* Pytanie nr 130 -  dot. pakietu nr 6 , poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren o średnicy wewnętrznej 7mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 131 -  dot. pakietu nr 7 , poz. nr 2    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren T-Kehr o długości 36cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 132 -  dot. pakietu nr 7, poz. nr 3    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren do drenażu jamy otrzewnej bez trokara? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 133 -  dot. pakietu nr 7, poz. nr 5    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik Pezzer w rozmiarach CH20 - 36? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 134 -  dot. pakietu nr 15, poz. nr 1    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do pobierania próbek w postaci pły-
nów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym o pojemno-
ści 25ml? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.  

* Pytanie nr 135 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 4    
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieliszki pakowane w opakowania a’80 szt. z 
jednoczesnym przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 136 -  dot. pakietu nr 19, poz. nr 5   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieliszki wielorazowego użytku na leki z two-
rzywa sztucznego? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 137 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 1    
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy układ oddechowy dla 
dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ 
zawiera: karbowane ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone 
od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz 
łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, 
układ zabezpieczony kapturkiem, wewnątrz lekko karbowany.   
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Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje rur karbowanych - wewnątrz gładkich.  Zgodnie z 
zapisem SWZ. 

 
 

 

* Pytanie nr 138 -  dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy układ oddechowy dla 
dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ 
zawiera: karbowane ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone 
od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz 
łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, 
układ zabezpieczony kapturkiem, wewnątrz lekko karbowany.  
Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje rur karbowanych - wewnątrz gładkich.  Zgodnie z 
zapisem SWZ. 

* Pytanie nr 139 -  dot. pakietu nr 3 , poz. nr 1   
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla 
dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez 
lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm 
zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z 
portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, ramię do worka o stałej 
długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L wraz z łącznikiem do 
worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający 
sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.   
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 140 -  dot. pakietu nr 4, poz. nr 3   
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści – Rurkę – przedłużacz o całkowitej dł. 
15 cm. Przedłużacz zabezpieczony kapturkiem. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 141 -  dot. wzoru umowy § 9, ust. 1. 
Prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: Zapłata należności za dostarczony 
towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, 
przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
 
* Pytanie nr 142 -  dot. wzoru umowy,  § 9, ust. 1. 
Prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: w przypadku nie dostarczenia 
towaru w określonym umową terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
1% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy 
dzień zwłoki w dostawie. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
* Pytanie nr 143 -  dot. pakietu nr 17    
Czy Zamawiający wymaga prowadnic do trudnej intubacji wzmocnionych na całej długości, 
wykonanych z plecionki włókien żywiczych? Takie prowadnice są bezpieczniejsze dla 
użytkownika od prowadnic nie wzmocnionych, wykonanych tylko z PVC 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, wymagania zgodnie z SWZ.  

* Pytanie nr 144 -  dot. pakietu nr 37    
Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych silikonowanych? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  
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* Pytanie nr 145 -  dot. pakietu nr 37   
Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch 
ringów dookoła rurki?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wymaga.  

* Pytanie nr 146 -  dot. pakietu nr 37    
Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych z oznaczeniem rozmiaru na rurce, łączniku 
15mm i baloniku kontrolnym? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza oznaczenie rozmiaru w dowolnym miejscu na 
rurce.   

 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na 
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w 
ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 


