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    Częstochowa, dnia 10.11.2014 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/31/2014. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w arto ści przekraczaj ącej kwot ę 
określon ą w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dostaw ę sprz ętu 
jednorazowego u żytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolo nego w Cz ęstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej  
w  dniu 16.10.2014 r. pod nr 2014/S 199-351219 oraz zamieszczone na stronie internetowej 
www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 
16.10.2014 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania 
przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.) 
przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji 1 i 2 w formie zestawu, co pozwoli na 
kalkulację niższej ceny, z zachowaniem parametrów i ilości określonych przez Zamawiającego?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 7 poz. 46  szczoteczki do pobierania wymazów 
odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 7 poz. 46  i stworzenie odrębnego 
Pakietu? Stworzony Pakiet nr 17 o tak obszernym zakresie, preferuje jako oferentów wyłącznie duże 
hurtownie, a eliminuje możliwość zgłoszenie oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 4 - Pakiet nr 1 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <50ug/g zgodnie z normą EN 
455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 5 - Pakiet nr 1 poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o sile na rozerwanie min. 9N. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 6 - Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <100ug/g zgodnie z normą EN 
455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 7- Pakiet nr 1 poz.  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu i dłoni 
maksymalnie 0,20 ±0,02 mm. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 8 - Pakiet nr 2 poz. 1,2 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic będących wyrobem medycznym klasy I zgodnie 
z dyrektywą medyczną 93/42/EEC oraz oznakowanych znakiem CE, co zostanie potwierdzone 
deklaracją zgodności producenta oraz będących równocześnie środkiem ochrony osobistej kategorii I 
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do minimalnego ryzyka zgodnie z dyrektywą o środkach ochrony osobistej PPE 89/686/EEC, co 
zostanie potwierdzone deklaracją zgodności producenta; nie posiadających, poza znakiem CE 
umieszczonym na opakowaniu, dodatkowego oznakowania, że są wyrobem medycznym i środkiem 
ochrony indywidualnej na opakowaniu /kartoniku/. Potwierdzeniem, że oferowane rękawice są 
wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej będą deklaracje zgodności producenta z ww. 
Dyrektywami. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 9 - Pakiet nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <50ug/g zgodnie z normą EN 
455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 10 - Pakiet nr 4 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody dla dorosłych z żelem stałym standardowe 
o średnicy 50 mm?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 11  - Pakiet nr 4 poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody do badań holterowskich z nacięciem na kabel 
o rozmiarze 55x40 mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 12 - Pakiet nr 4 poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody dziecięce o rozmiarze 42x45 mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 13 - Pakiet nr 4 poz. 9-11 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po 
przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby 
wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga wyceny podanej za jedn ą sztuk ę, zgodnie z ustaw ą 
o cenach z 2001 roku (Dz.U. nr 97, poz. 1050 ze zm. ) ceną jest warto ść wyra żoną w jednostkach 
pieni ężnych, któr ą kupuj ący jest obowi ązany zapłaci ć za towar  lub usług ę. z ustawy  
o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 938 ze zm.) wynika, że znakami 
pieni ężnymi w Polsce s ą banknoty i monety opiewaj ące na złote i grosze. Zatem cena 
przedstawiona w ofercie musi by ć wyra żona w setnych cz ęściach złotego, tj. do drugiego 
miejsca po przecinku. Zamawiaj ący wydaje towar z magazynu na sztuki, nie opakowani a. 
Pytanie 14 - Pakiet nr 4 poz. 14 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 4 i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu, ze względu na to, że są to specjalistyczne elektrody, którą posiadają 
w swojej ofercie niewielu Wykonawców. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 15 - Pakiet nr 4 poz. 18 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu ściernego do 
przygotowania naskórka o pojemności 250gram lub pasty EVERY o pojemności 160 g z odpowiednim 
przeliczeniem ilości . 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 16 - Pakiet nr 4 poz. 19,20 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 4 i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu, ze względu na to, że produkty te stanowią odrębną grupę asortymentową, 
ich wstawienie do pakietu z materiałami wykorzystywanymi w pracowniach EKG i oddziałach 
kardiologicznych tzn. z papierami rejestracyjnymi, elektrodami i żelami, nie ma uzasadnienia 
merytorycznego, a wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 17 - Projekt umowy- §3 ust. 6 
Czy w przypadku zmian stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący modyfikuje zapis paragrafu 3 ust. 6. W zwi ązku z powy ższym par. 3 
ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„Zmiana cen brutto mo że nast ąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto 
pozostanie bez zmian. W takiej sytuacji zmiana cen nast ępuje w dniu wej ścia w życie 
odpowiedniego rozporz ądzenia lub ustawy. Wykonawca zobowi ązany jest do przedło żenia 
Zamawiaj ącemu stosownego aneksu uwzgl ędniaj ącego zmian ę stawki VAT.” 
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Pytanie 18 - Projekt umowy- §4 ust. 6. 2) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu 
reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar 
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana 
towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego 
ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 
niemożliwego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie 19 - Pytanie 1, Pakiet 7  
Prosimy o wydzielenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z pozycji 60-64 do 
osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentom, w tym bezpośrednio od 
producentów. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie 20 - Pytanie 2, wzór umowy §9 ust. 3,4,5 
Prosimy o usunięcie §9 ust. 3,4,5 z projektu umowy. Zgodnie z orzecznictwem powyższy  
(§9 ust.3,4,5 ) zapis stanowi nadużycie prawa. Kary umowne w umowach o zamówienie publiczne 
powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie 
przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, 
które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza 
dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Dodatkowo podkreślić należy, że 
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie dotyczące wykreślenia kar umownych 
niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (sygn.akt. KIO 2397/13 z dnia 25 października 2013 roku) 
nakazała Zamawiającemu usunięcie postanowień dotyczących kar umownych niezwiązanych 
z przedmiotem zamówienia stwierdzając, że kary umowne zastrze żone przez Zamawiaj ącego nie 
mają żadnego zwi ązku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu  zamówienia oraz 
że kary umowne niezwi ązane z przedmiotem zamówienia zastrze żone przez Zamawiaj ącego 
należy uznać za przekroczenie przez Zamawiaj ącego przysługuj ącego mu, co do zasady, 
uprawnienia do kształtowania postanowie ń umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
„(…)Zgodnie z zasadami obowi ązującego porz ądku prawnego uprawnienie zamawiaj ącego do 
ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutn ego, gdy ż zamawiaj ący nie mo że 
swego prawa podmiotowego nadu żywać.”  Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy jak 
w pierwszym zdaniu o usunięcie powyższego zapisu ze wzoru umowy. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie 21 - Pakiet nr 7, poz. nr 17  
Czy Zamawiający ma na myśli kaczki wykonane z pulpy celulozowej?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący oczekuje wyrobów wielorazowego u żytku.  
Czy Zamawiający może sprecyzować jaki rodzaj produktu ma na myśli: kaczki damskie czy męskie ?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący oczekuje kaczek rodzaju m ęskiego.  
Pytanie 22  - Pakiet nr 7, poz. nr 18 
Czy Zamawiający ma na myśli baseny wykonane z pulpy celulozowej? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący oczekuje wyrobów wielorazowego u żytku.  
Pytanie 23  
Czy Zamawiający może sprecyzować jaki rodzaj produktu ma na myśli: basen głęboki czy płaski?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 24  - Pakiet nr 7, poz. nr 26  
Czy Zmawiający ma na myśli miski nerkowe wykonane z pulpy celulozowej o rozmiarze 600ml  lub 
750 ml? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący oczekuje wyrobów wielorazowego u żytku.  
Pytanie 25 - PAKIET NR 20 poz. 7  
Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez nazwy producenta na 
przyrządzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Zamawiający organizując postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów stanowionych przez polskiego prawodawcę w tym ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz przepisów towarzyszących.  
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 20, poprzez żądanie umieszczenia nazwy 
producenta na przyrządzie, wyraźnie wskazuje na asortyment jednego producenta – firmy Margomed. 
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Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które 
są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równe traktowanie wykonawców” (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Opis 
przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 20 wyraźnie wskazuje i faworyzuje tylko i wyłącznie jednego 
producenta.  
Obecny opis Pakietu nr 20, dotyczący przyrządów do przetaczania płynów IS  sugeruje stronniczość 
Zamawiającego, który nie bacząc na ekonomiczne aspekty, odrzuca możliwość zaoferowania przez 
Wykonawców równoważnych przyrządów, o takich samych bądź lepszych cechach jakościowych. 
Ponadto wymaganie umieszczenia nazwy producenta na przyrządzie nie ma żadnego 
merytorycznego uzasadnienia. Do identyfikacji wyrobu przed, w trakcie i po użyciu, wystarczy nazwa 
producenta na opakowaniu jednostkowym i kartonie zbiorczym. Umieszczanie tak szczegółowych 
informacji na pojedynczym przyrządzie w żaden sposób nie zwiększa, ani nie zmienia parametrów 
jakościowych oferowanego przyrządu, a ma w naszym mniemaniu jedynie skutecznie ograniczyć 
liczbę oferentów do jednego producenta, firmy Margomed.  
Jeżeli Zamawiający nie zmieni absurdalnego i rażąco krzywdzącego innych Wykonawców, poza 
dystrybutorami przyrządu firmy Margomed, opisu przedmiotu zamówienia nasuwa się pytanie o sens 
organizowania przez Zamawiającego przetargu publicznego?  
W związku z powyższym wnioskuję o odstąpienie od wymogu, aby na przyrządach do przetaczania 
płynów infuzyjnych znajdowała się nazwa producenta. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie 26  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 21 pozycji 13 do 20 dot. grupy produktowej igły 
dolędźwiowe i do znieczuleń podpajęczynówkowych do oddzielnego zadania. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 27  
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 7 poz. 46  szczoteczki do pobierania wymazów 
odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 28  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 7poz. 46  ?  
Stworzony Pakiet nr 7 o tak obszernym zakresie, preferuje jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, 
a eliminuje możliwość zgłoszenia oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 29  
Dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści filmy ogólnodiagnostyczne niebieskoczułe 
firmy FUJIFILM o poniższych parametrach; 
 - Zadymienie początkowe < 0,22 
 - Gęstość optyczna maksymalna większa niż 2,8 D 
 - Kontrast średni (gradient) większy niż 2,6 ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 30 
Dotyczy zadania nr 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon 
ogólnodiagnostycznych niebieskoczułych oraz odczynników, na których Szpital obecnie pracuje. 
Odpowied ź: Filmy producent FUJIFILM, Odczynniki Kodak. 
Pytanie 31 
Dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie błon 
ogólnodiagnostycznych niebieskoczułych oznakowanych na krawędzi nazwą producenta oraz typem 
błony, a numer serii błon znajduje się na opakowaniu jednostkowym a' 1OO szt. błon. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 32 
Dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści filmy ogólnodiagnostyczne niebieskoczułe, 
na których po wywołaniu ujawnia się nr emulsji oraz nazwa producenta błony, a typ filmu widoczny 
jest na krawędzi również przed jej wywołaniem ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 33 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji 17-20 i Pakietu nr 11   
Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności 
z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów 
Medycznych, w związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie 
stosownego oświadczenia?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 34 - Dotyczy Pakietu nr 11 pozycji 10   
Czy w miejsce osłonek z rozmiarem wycięć 20mm Zamawiający dopuści osłonki z wycięciem 25mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 35 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 19 
Czy Zamawiający dopuści filtry o średnicy 19cm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 36 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 19  
Czy należy zaoferować filtry bez wskaźnika czy ze wskaźnikiem sterylizacji?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 37 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 20  
Czy Zamawiający dopuści plomby o wymiarach 35mmx70mm +75mm (długość paska/zaczepu 
plomby)?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 38 - Dotyczy Pakietu nr 11 pozycji nr 5  
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu 
zamawianych ilości?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 39 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 3 
Czy Zamawiający zechce wydzielić wymienioną pozycję do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie 
ofert większej liczbie oferentów. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 40 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 12 
Czy Zamawiający dopuści torby skonstruowane z wielowarstwowej folii i włókniny o gramaturze 
60g/m2?. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 41 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 12  
Czy Zamawiający w miejsce torebki 660mm x 900mm dopuści torebkę o wymiarach 570mm 
x 750mm?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie 42 - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 12  
Czy Zamawiający w miejsce torebki 480mm x 750mm dopuści torebkę o wymiarach 500mm 
x 750mm? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 43  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 12  
Czy Zamawiający w miejsce torebki 500mm x 640mm dopuści torebkę o wymiarach 500mm 
x 650mm? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 44  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 17  
Czy Zamawiający w miejsce osłonki 3,2x25x25mm dopuści osłonkę 3,2x25mm?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 45  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 17  
Czy Zamawiający w miejsce osłonki 1,6x1,6x25mm dopuści osłonkę 1,6x19mm?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 46  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 17  
Czy Zamawiający w miejsce osłonki 4,7x25mm dopuści osłonkę 5x25mm?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 47  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 17  
Czy Zamawiający w miejsce osłonki 3,2x25mm dopuści osłonkę 3,2x25,4mm?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 48  - Dotyczy Pakietu nr 10 pozycji nr 17 
Czy Zamawiający w miejsce osłonki 1,6x19mm dopuści osłonkę 2,0x19mm? 
Odpowied ź: Tak. 
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Pytanie 49  
Zapis §6 pkt. 1a projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w 
dostawie na 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru 
niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy. Nałożenie kar od wartości całej 
dostawy sprawia, że częściowa realizacja zamówienia jest bezcelowa. Dzielenie zamówienia 
umożliwia Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 50  - Pakiet 12, poz. 28  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła koloru niebieskiego w wymiarze 
160x210cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 51 - Pakiet nr 1, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych o długości 260-280mm (dla 
oferowanych rozmiarów), AQL równe 0,65, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 52 - Pakiet nr 1, poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych o długości 260-280mm (dla 
oferowanych rozmiarów), AQL równe 0,65, poziom protein ≤50µg/g, siła na rozerwanie 12,8N, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 53  - Pakiet nr 1, poz. 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 54 - Pakiet 2, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubości na palcu równej 
0,08mm, zawartości protein 24:45µg/g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 55  - Pakiet nr 2, poz. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubości na palcu równej 
0,08mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 56  - Pakiet nr 3, poz. 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 57  - Pakiet nr 3, poz. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z mankietem o długości 240mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 58 - Pakiet nr 3, poz. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu normy EN 374?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 59  - Pakiet nr 3, poz. 3:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w opakowaniu a’100szt., 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak Zamawiaj ący dopu ści równie ż z odpowiednim przeliczeniem ilo ści. 
Pytanie 60  - Pakiet nr 10, poz. 3, 12-20:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu , co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 61  - Pakiet nr 10, poz. 1-2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z papierem 
o wytrzymałości na zerwanie w kierunku walcowania 600mN, w kierunku poprzecznym 650mN, 
przenikaniu powietrza równej 11,40µm/Pa*s, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho 
w kierunku walcowania równej 6,4kN/m; w kierunku poprzecznym równej 3,4kN/m oraz z folią 
sześciowarstwową nie licząc warstwy kleju, zgrzewalnej w temperaturze 180-210°C, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 62  - Pakiet nr 10, poz. 4-9:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego o zawartości chlorków 
równej 0,05%, zawartości siarczanów równej 0,25%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho 
w kierunku walcowania równej 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym równej 1,35kN/m, wytrzymałości 
na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania równej 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym 
równej 0,42kN/m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 63  - Pakiet nr 10, poz. 10-11:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w opakowaniu a’250szt. z odpowiednim 
przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 64  - Pakiet nr 10, poz. 10-11:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny z włóknem celulozowym nieuszczelnionym 
lateksem, zawartość chlorków 0,3%, zawartość siarczanów 0,12%, wytrzymałość na rozdarcie równa 
1050mN w kierunku walcowania oraz 1550mN w kierunku poprzecznym, gramatura równa 57g/m2, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 65  -Pakiet nr 12, poz. 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pościeli w kolorze niebieskim, skład 
zestawu: a) poszwa o wymiarach 200x150cm, b) poszewka o wymiarach 75x90cm, c) prześcieradło o 
wymiarach 150x210cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 66  - Pakiet nr 12, poz. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego wykonanego z celulozy, 
włókniny hydrofilowej oraz izolacyjnej, antypoślizgowej, białej folii, pozostałe parametry zgodnie z 
SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 67  - Pakiet nr 12, poz. 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 68 - Pakiet nr 12, poz. 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości równej 134cm oraz 
nieprzemakalności wstawek w rękawach i z przodu fartucha równej 250mmH2O, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 69  - Pakiet nr 12, poz. 5:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrycia higienicznego o szerokości 50cm, 
perforowanego co 33cm i długości rolki 25mb z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 70 -Pakiet nr 12, poz. 6:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim, pozostałe parametry 
zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 71 - Pakiet nr 12, poz. 7:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 72 -Pakiet nr 12, poz. 8:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez nadruku normy w opakowaniu papier-
folia wykonanego z włókniny o wytrzymałości na rozrywanie równej 146kPa,posiadającego 
wzmocnienia wykonane z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze równe 68g/m2, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 73  - Pakiet nr 12, poz. 9:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez widocznej metki producenta z dwoma 
ściereczkami w rozmiarze 20x40cm oraz z owinięciem w papier krepowany w kolorze zielonym 
wykonanego z włókniny o nieprzemakalności w strefie krytycznej równe 36,9cmH2O bez nadruku 
normy, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/morko równe 34,4/20,5N, wytrzymałość na wypychanie 
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na sucho 45,8kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 43,5kPa, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 74 - Pakiet nr 12, poz. 10:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego z bluzą nieposiadającą 
organizatora przewodów oraz z wykończeniem przy szyi innego typu niż owerlock, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 75  - Pakiet nr 12, poz. 11:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego złożonego z bluzy oraz 
spódnicy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 76  - Pakiet nr 12, poz. 11:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego złożonego z bluzy oraz 
spodni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 77 - Pakiet nr 12, poz. 12:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 78  - Pakiet nr 12, poz. 13:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego wyposażonego w napotnik 
w części czołowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Pytanie dotyczy pkt 14. Zamawiaj ący oczekuje czepka zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 79  - Pakiet nr 12, poz. 16:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu o gramaturze równej 
56g/m2, nieprzemakalność 250cm słupa wody oraz minimalna wytrzymałość na rozerwanie 150kPa, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 80 - Pakiet nr 12, poz. 17:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu o gramaturze równej 
56g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 81 -Pakiet nr 12, poz. 18:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na ramię C o wymiarach 80x120cm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie 82  - Pakiet nr 12, poz. 19:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 83 - Pakiet nr 12, poz. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 
 Prosimy o wyłączenie pozycji do innego, osobnego zadania, W obecnym ułożeniu pakietu i przy tak 
precyzyjnych wymaganiach, jedyną ofertę może złożyć tylko firma Molnlycke Polska. Zabieg 
wyłączenia pozycji pozwoli innym oferentom, również TZMO SA na złożenie konkurencyjnej cenowo 
oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 84  - Pakiet nr 12, poz. 20:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegu artroskopii kolana, 
wykonanego z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, min. 
nieprzemakalności 250 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 150kPa i chłonności na całej 
powierzchni serwety min. 570%;  
a) 1 serweta do artroskopii 240 x 320 cm z otworem elastycznym o śr. 6 cm i workiem na 
    płyny wyposażonym w zawór do spuszczania płynów,  
b) 2 ręczniki do rąk 40 x 20 cm 
c) 2 taśmy medyczne 9 x 50 cm 
d) 1 pokrowiec na nogę 37 x 75 cm 
e) 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 
f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm,  
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zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę 
ważności, opakowanie zbiorcze (karton)? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 85 -  Pakiet nr 12, poz. 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, wykonanego 
w całości z jednorodnego 3 warstwowego nieprzemakalnego laminatu (PP/PE/VIS) o gramaturze min. 
73g/m2, nieprzemakalności 190 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 100kPa i chłonności na 
całej powierzchni serwety min. 824%.  
W skład wchodzi:  
1) serweta główna samoprzylepna 150 x 240cm - 1 szt.  
2) serweta dolna 180 x 170cm samoprzylepna - 1 szt.  
3) serwety boczne 75 x 90cm samoprzylepne - 2 szt.  
4) pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 
85 cm -1 szt.  
5) taśma przylepna włókninowa 9 x 50cm - 1szt.  
6) ręczniki wysokochłonne 40 x 20 cm – 4 szt. 
7) serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu – 1 szt. zestaw w 
opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające 
nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę ważności, 
opakowanie zbiorcze (karton)? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 86 - Pakiet nr 12, poz. 22:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach zewnętrznych 28 x 52 
cm i powierzchni lepnej 28 x 45 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? 
Odpowied ź: Tak Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 87 - Pakiet nr 12, poz. 23:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie 88  - Pakiet nr 12, poz. 24:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów przezcewkowych 
TUR, wykonanego z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, min 
nieprzemakalności 250 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 150kPa i chłonności na całej 
powierzchni serwety min. 570%: 
a) 1 serweta zintegrowana z nogawicami z otworem elastycznym 5; 4 cm, bezlateksowym 
ochraniaczem na palec do badania per rectum i workiem na płyny z sitem i zaworem do 
zamocowania drenu, 
b) 2 ręczniki do rąk 40 x 20 cm 
c) 1 taśma medyczna 9 x 50 cm 
e) 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85cm 
-1 szt.  
f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, 
zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę 
ważności, opakowanie zbiorcze (karton)?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 89 -  Pakiet nr 12, poz. 25:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do cesarskiego cięcia 
wykonanego z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, min 
nieprzemakalności 250 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 150kPa i chłonności na całej 
powierzchni serwety min. 570%: 
A) 1 serweta w ułożeniu prostym 320 x 180 cm z otworem 32 x 35 cm wypełnionym folią chirurgiczną, 
otoczony workiem na płyny z usztywnionym brzegiem i 2 zaworkami do podłączenia drenów. 
B) 2 ręczniki do rąk 
C) 1 taśma medyczna 9 x 50 cm 
D) 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 składany teleskopowo z warstwą chłonną 76x85cm-1 szt.  
E) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm służąca również do owinięcia zestawu, 
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zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę 
ważności, opakowanie zbiorcze (karton)? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 90  - Pakiet nr 12, poz. 27:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 90 x 150 cm wykonanej z 
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, min nieprzemakalności 250 
cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 150kPa i chłonności na całej powierzchni serwety min. 
570%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 91 - Pakiet nr 18, poz. 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyn wykonanego w całości 
z jednorodnego 3 warstwowego nieprzemakalnego laminatu (PP/PE/VIS) o gramaturze min. 73g/m2 
nieprzemakalności 190 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 100kPa i chłonności na całej 
powierzchni serwety min. 824%.  
W skład wchodzi:  
1) serweta o wymiarach min. 260 x 240cm z otworem elastycznym o średnicy 5 cm otoczony 
dodatkową warstwą chłonną - 1 szt.  
2) pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm 1 szt. 
4) pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 
85 cm -1 szt.  
5) taśma samoprzylepna 9 x 50cm - 1szt.  
6) ręczniki wysokochłonne 40 x 20 cm – 4 szt. 
7) serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu,  
zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę 
ważności, opakowanie zbiorcze (karton)? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 92 - Pakiet nr 18, poz. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego z wycięciem 
U wykonanego w całości z jednorodnego 3 warstwowego nieprzemakalnego laminatu (PP/PE/VIS) o 
gramaturze min. 73g/m2 nieprzemakalności 190 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 100kPa i 
chłonności na całej powierzchni serwety min. 824%: 
1) 1 serweta 260 x 240 cm z wycięciem U 100 x 20 cm i przylepcem wokół wycięcia, 
2) 1 serweta 240 x 150 cm z przylepcem 
3) pokrowiec na kończynę 37 x 120 cm 1 szt. 
4) pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 
85 cm -1 szt.  
5) taśma samoprzylepna 9 x 50cm - 6szt.  
6) ręczniki wysokochłonne 40 x 20 cm – 4 szt. 
7) serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu,  
zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe 
zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny/katalogowy produktu, numer serii i datę 
ważności, opakowanie zbiorcze (karton)? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 93  - Pakiet nr 19, poz. 1:  
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 
Odpowied ź: TAK . Zamawiaj ący wymaga pieluchomajtek posiadaj ących osłonki boczne wzdłu ż 
wkładu chłonnego skierowane na zewn ątrz.  
Pytanie 94 - Pytania dotycz ące umowy:  
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 95  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub 
podobnej) treści: „Strony mogą podwyższyć ceny jednostkowe wyjątkowo w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług 
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konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 96  
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący ustalił ilo ści asortymentu w pakietach według rzeczywistego zu życia 
w roku ubiegłym, z uwzgl ędnieniem bie żących potrzeb Oddziałów. Zamawiaj ący nie jest 
w stanie okre ślić dokładnie jaki procent wyrobów zostanie zrealizowa ny w trakcie trwania 
umowy. Jest to uzale żnione od ilo ści hospitalizowanych pacjentów oraz od rodzaju 
przeprowadzonych zabiegów. 
Pytanie 97  
Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odpowied ź: Tak  
Pytanie 98  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „14-dniowego” słowem „30-dniowego” w § 2 ust. 
3 wzoru umowy? 
Odpowied ź: Nie Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 99 – Dot. Pakietu nr 5  
Czy Zamawiający wymaga w przypadku dostarczenia błon i odczynników chemicznych innych niż 
obecnie używanych przez Zamawiającego, będzie wymagać dokonania re kalibracji aparatu RTG 
oraz dokonania optymalizacji ciemni na koszt oferenta?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący wymaga dokonania kalibracji. 
Pytanie 100  
Prosimy o podanie marki i nazwy producenta filmów RTG i odczynników obecnie używanych przez 
Zamawiającego. 
Odpowied ź: Filmy producent FUJIFILM, Odczynniki Kodak. 
Pytanie 101  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 z w/w pakietu, pozwoli to nam na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 102  
czy zamawiaj ący w pakiecie nr 14 pozycji 1 dopu ści  Cewnik centralny dwuświatłowy o rozmiarze 
16.16Ga / 7F / 20cm i 14.14Ga / 8F / 15cm; w zestawie: prowadnica „J” z podajnikiem, rozszerzadło 
tkankowe, igła wprowadzająca 70mm, strzykawka, koreczki z membraną silikonową, skalpel, drugie 
skrzydełka do zamocowania, krótka kaniula 64 mm? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 103  
czy zamawiaj ący w pakiecie nr 14 pozycji 2 dopu ści Cewnik centralny czteroświatłowy 
powleczony dwuskładnikową powłoką antybakteryjną o rozmiarze 18.14.18.16Ga / 8,5F / 16cm w 
zestawie: prowadnica „J” z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 70mm, 
strzykawka, koreczki  z membraną silikonową, skalpel, drugie skrzydełka do zamocowania, krótka 
kaniula 64 mm?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 104  
czy zamawiaj ący w pakiecie nr 14 pozycji 3 dopu ści Cewnik centralny czteroświatłowy 
o rozmiarze 18.14.18.16Ga / 8.5F / 16cm i 18.14.18.16Ga / 8.5F / 20cm w zestawie: prowadnica „J” 
z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 70mm, strzykawka, koreczki  z membraną 
silikonową, skalpel, drugie skrzydełka do zamocowania, krótka kaniula 64 mm? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 105  
czy zamawiaj ący w pakiecie nr 14 pozycji 4 dopu ści Cewnik centralny dwuświatłowy do 
hemodializy i hemofiltracji o rozmiarze 12F 15cm i 12F 20cm w zestawie: igła wprowadzająca 70 mm, 
prowadnik „J” z podajnikiem, 2 rozszerzadła 8 i 12 Fr, skalpel, 2 koreczki z membraną silikonową 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 106  
czy zamawiaj ący w pakiecie 14 pozycji 5 dopu ści Cewnik centralny pięcioświatłowy o rozmiarze 
14.16.18.18.18Ga / 9.5F/ 20cm; w zestawie: prowadnica „J” z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, 
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igła wprowadzająca 70mm, strzykawka, koreczki  z membraną silikonową, skalpel, drugie skrzydełka 
do zamocowania, krótka kaniula 64 mm? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 107  
czy zamawiaj ący w pakiecie 14 pozycji 6 dopu ści Cewnik do tętnicy promieniowej i udowej 
zakładany metodą Seldingera w rozmiarze: 18G - 12cm, 15cm, 20cm oraz 20G 6cm, 12cm, 15cm? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 108 – dot zapisów umowy  
§5 ust. 5 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: 
„ W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą 
umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy 
Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.” 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
§ 4 ust ęp 8 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu 
uzupełnienia braków ilościowych do 72h. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
§ 6 ust ęp 1 pkt b 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 109 - Pakiet 1 poz.2  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile na zrywanie 17N?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 110 - Pakiet 2, pozycja 1,2 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rejestracji jako środek ochrony osobistej?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 111 - Pakiet 3 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 50szt z przeliczeniem ilości?. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem ilo ści. 
Pytanie 112 - Pakiet 4, pozycja 10 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę na gąbce polietylenowej w rozmiarze 42x56?. 
Odpowied ź: Tak 
Pytanie 113 - Pakiet 4, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?. 
Odpowied ź: Nie 
Pytanie 114 - Pakiet 4, pozycja 20 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50szt. z przeliczeniem?. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem ilo ści 
Pytanie 115  - Pakiet 7 poz.23  
Czy Zamawiający dopuści CH16, 18, 20?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 116  - Pakiet 7 poz.35  
Czy Zamawiający dopuści łączniki o średnicy zew.7mm i wew. 5mm 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 117 -  Pakiet 7 poz.36 
Czy Zamawiający dopuści łączniki o śr. zew. 9mm i wew. 6mm  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 118 - Pakiet 7 poz.37, 41, 42, 65 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego zadania?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 119  - Pakiet 7 poz.48  
Czy Zamawiający dopuści worki nieprzeźroczyste?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 120 -  Pakiet 7 poz.52 
Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 10ml lub 20ml?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści zestawy o pojemno ści 20ml 
Pytanie 121  - Pakiet 7, pozycja 55  
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu foliowym? 
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Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 122  - Pakiet 7, pozycja 56  
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy w opakowaniu foliowym?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 123 - Pakiet 7 poz.59-64  
Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez etykiety?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie 124  - Pakiet 7 poz.61  
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 500ml?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 125 - Pakiet 7 poz.62 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1000ml?/ 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 126  - Pakiet 7 poz.63  
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3000ml?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 127  - Pakiet 22 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane prosto? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 128 -  Pakiet 22 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści wykonane z lateksu, dostępne w rozmiarze CH8 500x160, CH10 760x300, 
CH12 760x300, CH14 760x300? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 129 - Pakiet 22 poz.15, 21-24 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego zadania? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 130 - Pakiet 22 poz.17 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kanki były bez ftalanów?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 131 -  Pakiet 22 poz.18 
Czy Zamawiający dopuści trokar ostry? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 132 - Pakiet nr 1, poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z charakterem pracy personelu medycznego, 
tzn. częstym kontaktem z substancjami dezynfekcyjnymi, Zamawiający oczekuje aby rękawice 
chroniły przed chemikaliami, co należy potwierdzić raportem z wynikami badań zg. z normą EN 374-
3? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 133 - Pakiet nr 1, poz. 2 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania min. 14N, spełniających 
pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania min. 18N, spełniających 
pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 134 - Pakiet nr 1, poz. 1, 2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak 
w pozycji nr 3 w/w pakietu? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się 
z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym 
i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest 
hermetyczne zamknięcie produktu. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 135 - Pakiet nr 1, poz. 3 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych bezpudrowych, jednorazowych, 
wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks 
naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie eliminuje 
problem alergii na lateks, o grubości na palcu od 0,27mm, na dłoni od 0,215mm,spełniających 
pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
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2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,17mm, dłoni ≥0,14mm, siła 
zrywania 10N, spełniających pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 136 - Pakiet nr 2, poz. 1 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,12mm, dłoni min. 
0,10mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
2/ Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na 
użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice 
bezpudrowe, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic zwewnętrzną powłoką 
polimerową z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde 
dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż rękawice z powłok ą polimerow ą przy zachowaniu 
pozostałych parametrów SIWZ. 
Pytanie 137 -  Pakiet nr 2, poz. 1, 2 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice były 
zarejestrowane w I klasie wyrobu medycznego oraz III kategorii środka ochrony indywidualnej, co 
dopuszcza je do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia 
i życia personelu?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 138 - Pakiet nr 3, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie 
większej liczbie firm ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 139 - Pakiet nr 3, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem. 
Pytanie 140 - Pakiet nr 3, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem ilo ści. 
Pytanie 141 - Pakiet nr 8, poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu w rozmiarach 10F, 12F, 14F tak jak 
obecnie stosowane przez Zamawiającego?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 142 - Pakiet nr 8, poz. 2 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania w rozmiarach 4,8F, 6F i 7F dł. 
26 i 28cm. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby część z zestawów w rozmiarze 4,8 było 
przystosowanych do zakładania przez URS i posiadało w związku z tym popychacz minimum 90cm 
oraz cewnik otwarty/zamknięty skalowany z linią pozycjonującą tak jak w obecnie stosowanych przez 
Zamawiającego?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 143 - Pakiet nr 8, poz. 7 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby cewniki posiadały mandryn nylonowy lub 
metalowy do wyboru przez Zamawiającego, które zapewniają możliwość rozwiązania bardziej 
miękkiego (nylon) lub sztywnego (metal) w zależności od potrzeby zastosowania, tak jak obecnie 
stosowane przez Zamawiającego?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 144 - Pakiet nr 8, poz. 8 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania w rozmiarach 4 F, dł. 12- 22 
cm, pętle 2cm tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania w rozmiarach 4,8F, 6F, 7F, dł. 
26-28-30 cm, pętle 2cm tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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3/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby część z zestawów w rozmiarze 4,8 było 
przystosowanych do zakładania przez URS i posiadało w związku z tym popychacz minimum 90cm 
oraz cewnik otwarty/zamknięty skalowany z linią pozycjonującą, dł. cewnika 26-28cm tak jak 
w obecnie stosowanych przez Zamawiającego?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 145 - Pakiet nr 8, poz. 12 
1/ Prosimy zamawiającego o  dopuszczenie  zestawu do przezskórnej nefrostomii zawierającego 2-
częściową igłę punkcyjną 17,5 GA dł. 20 cm.(dla rozmiaru 8, 10 CH) i 19,5 dł. 12cm (dla Ch 6), 
cewnik poliuretanowy typu Pigtail dł. ok. 30 cm, prowadnik Lunderquista 80cm, tak jak obecnie 
stosowane przez Zamawiającego, rozmiary 6F, 8F 10F?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii zawierających cewnik 
z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, igłę Chiba 18G, prowadnicę, zestaw 
rozszerzadeł, rozmiary 12F, 14F. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 146 - Pakiet nr 8, poz. 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pojedynczo zagiętych w rozmiarach 4,8;  6; 7CH, 
dł. 90 cm i min. 5 otworami, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 147 - Do SIWZ  
Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do 
przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności 
zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest 
uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, 
którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 
pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest 
zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).   
Odpowied ź: Tak. Zgodnie z tre ścią załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz rozdział III ust. 7. 
Pytanie 148  - Pakiet nr 10, poz. 4-9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego o zawartości siarczanów 
równej 0,034%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania równej 
1,85kN/m, w kierunku poprzecznym równej 1,35kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro 
w kierunku walcowania równej 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym równej 0,42kN/m, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ?  
Odpowied ź: Nie zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 149  - Dotyczy rozdziału IX pkt. 4 SIWZ  
Wnosimy o usunięcie /w zapisu z SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 tiret drugie, prośbę o wyjaśnienia uznaje się za złożoną w terminie: 
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. (Rozdz. IX ust. 1) 
Pytanie 150  - Dotyczy §3 ust. 6 wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 ust. 6 wzoru umowy zastrzeżenia, że w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie 
niezmienna. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący modyfikuje zapis paragrafu 3 ust. 6. W zwi ązku z powy ższym par. 3 
ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„Zmiana cen brutto mo że nast ąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto 
pozostanie bez zmian. W takiej sytuacji zmiana cen nast ępuje w dniu wej ścia w życie 
odpowiedniego rozporz ądzenia lub ustawy. Wykonawca zobowi ązany jest do przedło żenia 
Zamawiaj ącemu stosownego aneksu uwzgl ędniaj ącego zmian ę stawki VAT.” 
Pytanie 151  - Dotyczy §4 ust.6 pkt.  1) i 2) wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych w dostawie do 4 
dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków oraz wymiany wadliwego sprzętu na nowy do 5 dni 
roboczych. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 152  - Dotyczy §9 wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
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Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. 
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu 
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym 
strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 153 - Dotyczy §6 ust.1a) wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o zmianę w/w zapisu na następujący: „ za zwłokę w realizacji dostawy 
w terminie określonym w §4 ust.3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki”. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody 
Pytanie 154  - Dotyczy §6 ust.1b) wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisu. Pozostawienie tego punktu bez zmian 
stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto podwójnej 
kary za to samo zawinienie Wykonawcy , o którym mowa w §6 ust. 1a). 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody 
Pytanie 155 - Dotyczy §6 ust.1c) wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o zmianę w/w zapisu na następujący: „za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.” 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody 
Pytanie 156 - Dotyczy §1 ust. 4 wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o zmianę w/w zapisu na następujący: „Niepełna realizacja umowy ze strony 
Zamawiającego nie pociąga za sobą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych za tego tytułu, jak 
też nie narusza postanowień niniejszej umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% 
całkowitej wartości umowy.” 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody 
Pytanie 157 - Dotyczy §5 ust.5 wzoru umowy  
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za 
dokonane dostawy, Wykonawca naliczy odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na 
podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego 
i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie 
należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 
marca 2013 r. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący modyfikuje zapis paragrafu 5 ust.5. W zwi ązku z powy ższym par. 5 
ust.5 otrzymuje brzmienie:  
W przypadku nie terminowej zapłaty wynagrodzenia pr zez Zamawiaj ącego, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw obj ętych niniejsz ą umow ą. W przypadku 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy , Wykonawca mo że naliczy ć odsetki 
w wysoko ści odsetek za zwłok ę okre ślanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sier pnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wym agalno ści świadczenia pieni ężnego, po 
spełnieniu swojego świadczenia niepieni ężnego i dor ęczenia dłu żnikowi faktury lub rachunku 
– do dnia zapłaty w przypadku opó źnienia w zapłacie nale żności. 
Pytanie 158  - Dotyczy §10 ust. 2 i 3 wzoru umowy  
Prosimy o wykreślenie w/w zapisów, gdyż zgodnie z ustawą Pzp odnoszą się do podwykonawców 
w zakresie prac budowlanych. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 159  - Pakiet nr 10 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający dopuści rękaw 50mm długość 100 metrów zamiast 50mm długość 200metrów?. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem. 
Pytanie 160  - Pakiet nr 10 pozycja 1  
Czy Zamawiający w tej samej pozycji dopuści rękaw o szerokości 160mm zamiast 150mm. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 161 - Pakiet nr 10 poz. 1 
Czy Zamawiający w tej samej pozycji dopuści rękaw o szerokości 380mm zamiast 400mm, 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż.  
Pytanie 162 - Pakiet nr 10 pozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 380mm zamiast 400mm? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie 163 - Pakiet nr 10 pozycja 1 i 2  
Czy Zamawiający dopuści parametry wytrzymałościowe dla gramatury 60gr/m zgodne  
z normami?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 164 - Pakiet nr 10 pozycja 10 i 11 
Czy Zamawiający dopuści parametry wytrzymałościowe dla gramatury 64gr/m zgodne  
z normami? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 165 - Pakiet 10 pozycja 13 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200x300 zamiast 200x350? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 166 - Pakiet 10 pozycja 14 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 300x500 zamiast 250x400? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 167 - Pakiet 10 pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 400x550 zamiast 300x550? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 168 - Pakiet 10 pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 400x760 zamiast 420x700? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 169 - Pytania do umowy  
§ 6 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej 
części dostawy za każdy dzień zwłoki? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 170 - Pytania do SIWZ:   
Pakiet 1, poz. 1-2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o sile na rozerwanie 12N przed starzeniem, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Tak dla poz. 1. Nie dla poz. 2 
Pytanie 171  - Pakiet 1, poz. 3:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,20+/-0,02mm i na 
dłoni 0,18+/-0,02mm oraz o sile na rozerwanie 9N przed starzeniem, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 172  - Pakiet 2, poz. 1-2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,13+/-0,02mm i na 
dłoni 0,09+/-0,02mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 173 -  Pakiet 3, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,33+/-0,02mm i dłoni 
0,32+/-0,02mm, o rozciągliwości przed starzeniem 650% i sile zrywającej przed starzeniem 12N, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 174 - Pakiet 3, poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości ok. 0,07mm i długości 240+/-
10mm, nie zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej, spełniających pozostałe wymagania 
SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 175 - Pakiet 21, poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek posiadających niebieski kontrastujący 
tłok oraz nazwę producenta (bez typu strzykawki) nadrukowaną na cylindrze, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie 176 - Pakiet 21, poz. 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych 
w rozmiarze 29G i długości 88 mm z prowadnicą 22G pakowaną oddzielnie, spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
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Pytanie 177 - Pakiet 21, poz. 20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G 
i długości 120mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 178  - Pakiet 21, poz. 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 2 ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml 
w zamian za strzykawki ze skalą rozszerzoną do 3 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 179 - Pakiet 22, poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Pezzer z miękkiego PCW, z dwoma 
otworami obarczającymi? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 180 - Pakiet 22, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów Kehr z miękkiego PCW, o długości 70 cm i 
długości ramion 16 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 181 - Pakiet 22, poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów Kehr w rozmiarze Ch 8 lub Ch 10 w zamian 
za rozmiar Ch 9, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 182 - Pakiet 22, poz. 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanek doodbytniczych z PCW zawierającego 
ftalany, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 183 – Do Pakietu nr 10, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego Pakietu, takie rozwiązanie 
zapewni Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 184 – Do Zadania nr 10, pozycja nr – 1-2 
Przepuszczalność powietrza/porowatość papieru nie są miarą ogólnej Jakości, ale po prostu miarą 
tego jak szybko powietrze może go spenetrować. Jeżeli porowatość jest zbyt wysoka, może to 
skutkować zbyt słabą barierą dla bakterii (krótszy czas zachowania sterylności przez materiał 
wewnątrz opakowania, itp.). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści przepuszczalność 
powietrza 10µ/Pa*s, która jest optymalna dla tego typu wyrobu i jednocześnie dużo wyższa niż 
3,4µ/Pa*s wymagane przez normy?. Ponadto, w niniejszym opisie takie zestawienie przez 
Zamawiającego cech produkowanych wskazuje na produkt konkretnego wytwórcy tj. firmy WIPAK 
OY. Konstruowanie zatem opisu przedmiotu zamówienia według katalogu producenta ogranicza 
konkurencyjność postępowania, bowiem umożliwia udział w postępowaniu włącznie oferentom 
produktów WIPAK OY, natomiast eliminuje z niniejszego postępowania innych Wykonawców nie 
związanych biznesowo z firmą WIPAK OY, co stoi w z sprzeczności z postanowieniami art. 7,29,30 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 185 – Do Zadania nr 10, pozycja nr 1-2 
Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji posiadających 7 – warstwową 
folię. Jedyny producent oferujący rękawy o 9 warstwowej folii, zwiększając w przeciągu ostatnich 10 
lat liczbę warstw z 7 do 9 nie zmienił żadnego parametru technicznego (min. wytrzymałości na 
rozdarcie, wydłużenie do zerwania). Wynika to wprost z porównania dokumentacji technicznych. 
Powyższe świadczy, iż producent ten w związku ze zwiększeniem ilości warstw folii nie zaoferował 
żadnych korzyści technicznych czy jakościowych dla odbiorcy końcowego (szpitala). Umieszczenie 
wymogu co do tak dużej ilości warstw folii, które nie przekłada się na jakość produktu, sugeruje 
wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedynego producenta dysponującego produktem 
o takich parametrach. Formułowanie tak restrykcyjnych wymogów eliminuje z niniejszego zadania 
innych Wykonawców, co jest niezgodne z art. 7, art.29 i art. 30, ustawy Prawo zamówień publicznych 
a tym samym pozbawia Zamawiającego możliwości prawidłowego dokonania wyboru spośród innych 
ofert. Ponadto, w niniejszym opisie takie zestawienie przez Zamawiającego cech produktowych 
wskazuje na produkt konkretnego wytwórcy tj. firmy WIPAK OY. Konstruowanie zatem opisu 
przedmiotu zamówienia według katalogu jednego producenta ogranicza konkurencyjność 
postępowania, bowiem umożliwia udział w postępowaniu włącznie oferentom produktów WIPAK OY, 
natomiast eliminuje z niniejszego postępowania innych Wykonawców nie związanych biznesowo 
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z firmą WIPAK OY, co stoi w sprzeczności z postanowieniami art.: 7,29,30 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 186 – Do zadania nr 10, pozycja nr 1 – 2 
Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji nawiniętych na rolkę papierem 
na zewnątrz. Sposób nawinięcia rękawa nie daje żadnych korzyści z punktu widzenia technicznego 
jak i higienicznego gdyż w trakcie użytkowania kontakt z otoczeniem w tym samym zakresie doznają 
obydwie strony rękawa. Obowiązujące normy i literatura fachowa w żadnej mierze nie wskazuje by 
sposób nawinięcia rękawa na rolkę miał jakikolwiek wpływ na względy higieniczne czy tym bardziej 
techniczne, bądź użytkowe. Ponadto powyższy sposób nawinięcia rękawa na rolkę jednoznacznie 
wskazuje na jedynego na rynku polskim producenta, co stwarza zagrożenie naruszenia zasady 
zachowania uczciwej konkurencji zawartej w art. 7 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 187 – Do zadania nr 10 poz. nr 1- 2 
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie dotyczące ilości warstw folii wydane przez producenta 
rękawów. Dla wyrobów medycznych z funkcją pomiarową obecnie obowiązująca norma wymaga 
potwierdzenia przez niezależną jednostkę notyfikowaną, zgodności konstrukcji natomiast nie 
poszczególnych parametrów technicznych wskazanych przez producenta. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 188  - Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 4-11 :  
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu? Podział umożliwi 
złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 189 - Dotyczy Pakiet nr 10, pozycja nr 4-11 :  
Dla wyrobów medycznych klasy I bez funkcji pomiarowej (tj. papiery i włókniny sterylizacyjne) ustawa 
nie wymaga potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną organizację. Czy w związku 
z powyższym Zamawiający dopuści oświadczenie o zgodności z normą 868-2 oraz potwierdzenie 
szczelności mikrobiologicznej opakowania wydane przez producenta wyrobu? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 190 - Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 4:   
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. Oferowany przyrząd posiada kapsułę wykonaną 
ze stali kwasoodpornej i rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem. 
Pytanie 191 - Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 5:   
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie 
odpowiednio przeliczona. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem 
Pytanie 192 - Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 7: 
Czy Zamawiający wymaga, aby pasek wskaźnika znajdował się w miejscu, które nie jest 
zadrukowywane przez metkownicę?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 193  - Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 9:   
Czy Zamawiający dopuści test mycia do kontroli skuteczności mycia, zapewniający kontrolę w jednej 
płaszczyźnie w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odpowied ź: Tak z odpowiednim przeliczeniem. 
Pytanie 194 - Dotyczy Pakiet nr 11, pozycja nr 10:  
Czy w miejsce osłonek o wymiarach 10 mm i 20 mm Zamawiający dopuści osłonki 15 mm oraz 30 
mm? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 195  - Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 1 poz. 2  
Proszę, aby Zamawiający dopuścił rękawice o sile zrywania min 14 N przed starzeniem 
oraz min. 12N po starzeniu. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 196  - Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 1 poz. 3  
Proszę, aby Zamawiający wyraził zgodę na rękawice o grubości na dłoni 0,140mm oraz 
0,150mm na palcu.  
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie 197  - Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 2 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice o grubości 0,12mm na palcu i,11mm na 
dłoni?  
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 198  - Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 2 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 199 - Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 3 poz. 1  
Proszę, aby Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 
0,35-0,36mm, na dłoni 0,33mm, na mankiecie 0,24-0,25mm, rozciągliwość przed 
starzeniem 650%, siła zrywu min. 24,19N. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 200  - Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 3 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 303mm? 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie 201 - Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 3 poz. 3  
Proszę, aby Zamawiający wyraził zgodę na rękawice o grubości 0,12mm na palcu, 
0,07mm na dłoni oraz 0,05 mm na mankiecie. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 202 -  Pakiet 21 poz. 15-19  
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21 pozycje od 15 do 
19 aby igły posiadały w opakowaniu kompatybilną prowadnicę w rozmiarze 20-22G x 38 mm 
dokładnie dopasowaną do igły nie skracającą jej długości więcej niż 14 mm, co znacznie zwiększa 
precyzję podczas nakłucia ułatwiając pracę personelowi, spełniające pozostałe kryteria opisu 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowied ź: Tak Zamawiaj ący wymaga. 
Pytanie 203 - Pakiet 21 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardową strzykawkę bezpieczną? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 204 - Pakiet 21 poz. 21 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 21 i utworzenie z niej odrębnego 
pakietu, co pozwoliłoby większej liczbie oferentów na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo 
oferty? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie 205 - Pakiet 21 poz. 21 
Czy Zamawiający dopuści w zakresie poz. 21 ppkt D strzykawki bezpieczne o pojemności 10ml 
zamiast strzykawek bezpiecznych 20ml. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie 206 - Pakiet 21 poz. 22 
Czy Zamawiający oczekuje igieł bezpiecznych z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony 
zabezpieczającej, bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej, kompatybilne ze 
strzykawkami Luer lock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne 
mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły)? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 207 - Pakiet 24 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych, które nie posiadają informacji o materiale 
z jakiego jest wykonana kaniula na opakowaniu jednostkowym, lecz na opakowaniu zbiorczym 
a’50szt. (brak lateksu, brak DEHP/PCV)? Pozostałe informacje na opakowaniu jednostkowym 
zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 208 - Pakiet 24 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych, które nie posiadają informacji o materiale 
z jakiego jest wykonana kaniula na opakowaniu jednostkowym, lecz na opakowaniu zbiorczym 
a’50szt. (brak lateksu, brak DEHP/PCV)? Pozostałe informacje na opakowaniu jednostkowym 
zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 209 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków z możliwością docięcia w zakresie 
20-60mm ? 
Odpowied ź: Tak. 
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Pytanie 210 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 11  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków w rozmiarze 40 zamiast 38 ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 211 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków sterylnych ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 212 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 22  
Czy Zamawiający ma na myśli maski typu Venturiego ? 
Odpowied ź: Zgodnie z opisem.  
Pytanie 213 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 23, 37, 41, 42, 57, 58  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu ? Pozwoli to nam, jak i wielu 
innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu.  
Pytanie 214 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 25  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pensety bez zatrzasku ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 215 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 43, 52, 53  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 20ml ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 216 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 59 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 100 ml ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 217 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 61  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 500 ml ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 218 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 62  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 1000 ml ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 219 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 63  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 3000 ml?. 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 220 - dotyczy pakietu nr 7, poz. 64  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 5000 ml ? 
Odpowied ź: Tak.  
Pytanie 221 - dotyczy pakietu nr 19, poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek marki Tena z pojedynczym 
ściągaczem tatowym z tyłu ? Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania 
technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej 
opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz tatowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe 
produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza tatowego z przodu wynika także z innej 
konstrukcji anatomicznej produktu, 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 222 - dotyczy pakietu nr 21, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych 
zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza ale nie wymaga.  
Pytanie 223  - dotyczy pakietu nr 21, poz. 19  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły bez prowadnicy ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 224 - dotyczy pakietu nr 21, poz. 20  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 120mm ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie 225 - dotyczy pakietu nr 22, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników wykonanych z lateksu, z dwoma 
otworami bocznymi, długość 35cm ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
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Pytanie 226 - dotyczy pakietu nr 22, poz. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów wykonanych z lateksu z ramionami 
o długości 70/16 lub 50/16 ? 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 227 - dotyczy pakietu nr 22, poz. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów w rozmiarze ch10 zamiast ch9?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
 
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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