
 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                        
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na sukcesywne dostawy artykułów medycznych jedno i wielorazowego użytku, opatrunków wraz z przylepcami, 
środków dezynfekcyjnych oraz rękawic medycznych. Nr sprawy PZP/Nr 03/PN/19. 
 
 
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zamawiający przesyła 

zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź na zadane pytanie do niniejszego 
postępowania.  
 
 
Pytanie 1 
Pakiet 6 poz. 1: czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach w rozmiarze 40x60? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA.  
 
Pytanie 2 
Pakiet 6 poz. 5-6: jako czołowy producent materiałów opatrunkowych prosimy o dopuszczenie opasek elastycznych 
o składzie 65,2% przędza bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa, pakowana 
pojedynczo z zapinką? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Pakiet 6 poz. 9: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 20 cm  pakowany po 20 
szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), posiadają pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny 
wiskozowo-poliestrowej pulpę celulozową, kompres w kolorze białym? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 6 poz. 10: czy Zamawiający dopuści niejałowy wysokochłonny kombinowany 10 x 15 cm  pakowany po 20 
szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku), posiadają pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny 
wiskozowo-poliestrowej pulpę celulozową, kompres w kolorze białym? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 5 
Pakiet 6 poz. 11-16: jako czołowy producent materiałów opatrunkowych prosimy o dopuszczenie dzianych 
elastycznych rękawów o składzie: 85% przędzy poliamidowej, 15% przędzy poliuretanowej, reszta parametrów 
zgodna z SIWZ. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 
 



Pytanie 6 
Pakiet 6 poz. 22: czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul 5,8x8 cm pakowany po 50 szt.  

z odpowiednim przeliczeniem ilości w cenniku?  Samoprzylepny, wykonany z włókniny poliestrowej, pokryty klejem 
akrylowym, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, elastyczny, jałowy. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie 
więcej niż 100% wartości brutto niedostarczonego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, 
czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej  
z § 6 ust. 1 wzoru umowy? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 

treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem 
umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania 
umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DODANIE ZDANIA O NASTĘPUJĄCEJ (LUB PODOBNEJ) TREŚCI: 
„PRZED ROZWIĄZANIEM UMOWY ZAMAWIAJĄCY PISEMNIE WEZWIE WYKONAWCĘ DO NALEŻYTEGO 
WYKONYWANIA UMOWY.” 
 
Pytanie 9 
Prosimy o odstąpienie od możliwości telefonicznego składania zamówień. W tym celu Wykonawca posiada 
dedykowaną skrzynkę mailową oraz nr fax, umożliwiające składanie zamówień. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W ROZDZIALE III ust. 9 W KTÓRYM 
SKRZYNKA MAILOWA JEST JEDNĄ Z FORM AKCEPTOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. TAK WIĘC 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB 
ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL) LUB PISEMNIE. 
 
Pytanie 10 
Pakiet 1, pozycja 27, Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 0,56cm lub 0,7cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 
 
Pytanie 11 
Pakiet 1, pozycja 29, Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm lub 150cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Pakiet 1, pozycje 30 – 38, Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 13 
Pakiet 1, pozycja 45, Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dorosłych w rozmiarze 45 x 43mm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 



 
Pytanie 14 

Pakiet 1, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dzieci w rozmiarze 41 x 37mm lub o średnicy 30mm? 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Pakiet 1, pozycja 47, Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla noworodków o średnicy 25mm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Pakiet 1, pozycja 58, Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z końcówką Tiemanna, o długości 400mm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 17 

Pakiet 5, pozycja 7, Czy Zamawiający dopuści spodnie z włókniny SMS? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 18 
Pakiet 5, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach: 

 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pytanie 19 

Pakiet 5, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach: 

 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 20 
Pakiet 8, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu wew. papier i zewn. folia, ze średnią siłą 
zrywu przed starzeniem min 9N? Oczekiwana przez Zamawiającego wartość min. 16N wydaje się zbyt 
wygórowana. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o parametrach: 
jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 20 ml, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności 
nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki  na cylindrze.   
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 21:  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  
o parametrach:  jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 10 ml, długość skali na cylindrze 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki  na cylindrze.   
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 



 
Pytanie 23 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22:  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  
o parametrach:  jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 5 ml, długość skali na cylindrze 
odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki  na cylindrze. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23:  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  
o parametrach: jednorazowa 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock. 3  ml, długość skali na cylindrze 
odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta / marki strzykawki  na cylindrze.   
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50 (60)ml 

cylinder strzykawki wykonany z PP, tłok strzykawki  wykonany z PE. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 28: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania 
płynów o dł. komory kroplowej min. 55mm, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 29: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp 
infuzyjnych o dł. 90 cm. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 30-38: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych  
z drenem, masek tlenowych z rezerwuarem, masek tlenowych z nebulizatorem w opakowaniach folia-papier. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej  
z nebulizatorem o pojemności 6ml, dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami 
wzmacniającymi. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 39: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania 
tlenu o dł. 210cm. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
 
 
 
 



 
Pytanie 31 

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 55: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic do rurek 
intubacyjnych o następujących długościach: 10Fr  -  ok 34cm, 6Fr  - ok 26cm . 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koca ogrzewającego, 
warstwa zewnętrzna  - włóknina o gramaturze 30g/m2. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 5: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koca ogrzewającego o 
wymiarach 110x110. 
 

Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących 
parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz,  
oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI  KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4  wszystkie części normy 
zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, 
zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania min. 6N  w całym okresie 
przechowywania AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec-0,08mm – 0,11mm dłoń-0,05mm- 0,07mm. 
Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wolne  
od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli. Posiadające badania wg. EN 374-3   
na substancje chemiczne – organiczne i nieorganiczne- min dwa kwasy w tym 50% kwas siarkowy- poziom 6, oraz 
13% podchloryn sodu – poziom 6, 70% Izopropanol – poziom min 2. Pełny raport z badania  
na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną. Uniwersalny kształt: 
pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiar XS-XL. Kolor niebieski. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących 
parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, 
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom 
protein ≤ 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm 
dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność 
substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej  
1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka 
ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących 
parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz,  
oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI  KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Zewnętrzna powierzchnia 
gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 285 mm 
, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia. AQL ≤ 1,0, grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 
0,14mm dłoń min 0,10mm, mankiet- min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. 
Posiadające badania wg. EN 374-3  na min 10 substancji chemicznych ( bez cytostatyków) –z 6 poziomem 
odporności, w tym między innymi etanol, isopropanol oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra. Posiadające 



badania wg EN 374-3 na min 12 cytostatyków. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 
100 sztuk. Rozmiar S-XL. 

Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących 
parametrach: Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bez pudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową ,  oznakowane 
jako Wyrób Medyczny i ŚOI  KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1, długość 
rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N. Zewnętrzna powierzchnia gładka, 
matowa, zakończone rolowanym mankietem. Grubość palce- min. 0,12mm max.0,14 mm, dłoń-min 0,09mm 
max.0,11 mm. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 16523 -1:2015 z grupy kwasy, zasady  
i aldehydy - min 1 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, 
benzotiazoli. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 szt. Rozmiar: XS, S, M, L, XL. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 38 

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 5: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących 
parametrach: Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz,  
oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI  KATIII. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Zewnętrzna powierzchnia 
gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 285 mm 
, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia. AQL ≤ 1,0, grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 
0,14mm dłoń min 0,10mm, mankiet- min 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. 
Posiadające badania wg. EN 374-3  na min 10 substancji chemicznych ( bez cytostatyków) –z 6 poziomem 
odporności, w tym między innymi etanol, isopropanol oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra. Posiadające 
badania wg EN 374-3 na min 12 cytostatyków. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Opakowanie 
100 sztuk. Rozmiar S-XL. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku okrągłego  
o średnicy 5cm. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy pakietu nr 12 poz. 3: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 
20x40 lub 22x28 cm. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 41 
Pakiet 1, poz. 19-25. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 19-25 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja 
będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 
wartości rynkowej. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 19 – 25 Z PAKIETU NR 1. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 42 
Pakiet 1, poz. 19-25 Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali|? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 



 
 

Pytanie 43 
Pakiet 1, poz. 24 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio 
na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada 
naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na 
opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 44 
Pakiet 1, poz. 24 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., 
sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 45 

Pakiet 1, poz. 28 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny,  
z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 
przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 
ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 
mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - 
opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 46 
Pakiet 1, poz. 28 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną  
z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, 
dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 47 
Pakiet 1, poz. 28 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu 
na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę  
z tworzywa sztucznego? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 48 
Pakiet 1, poz. 28 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez 
ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 49 
Pakiet 1, poz. 28 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio  
na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną 
identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, 
podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 



 
Pytanie 50 

Pakiet 1, poz. 28 Czy zamawiający wydzieli poz.28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 28 Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY 
OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 51 
Pakiet 1, poz. 30 Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości ok. 200 cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 52 
Pakiet 1, poz. 30-32 Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, 
antyzałamaniowy dren? 

 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 53 
Pakiet 1, poz. 33-38 Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, 
antyzałamaniowy dren? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 54 
Pakiet 1, poz. 39 Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu posiadający dren o przekroju standardowym, 
wzmocniony wzdłużnie 6 paskami, antyzałamaniowy dren? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 55 
Pakiet 1, poz. 30-39 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli 
pozycje: 30-39 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na maski tlenowe (terapia tlenowa). Zamawiający umożliwi 
w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym 
będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 30 – 39 Z PAKIETU NR 1. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 56 
Pakiet 1, poz. 44-47 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli 
pozycje: i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na elektrody. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór  
z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 44 – 47 Z PAKIETU NR 1. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 57 
Pakiet 1, poz. 44-47 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 



Pytanie 58 
Pakiet 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra, o wysokości 11,5 cm, średnica pojemnika 

10,5-12 cm, średnica otworu 6 cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 59 
Pakiet 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. 
Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach 
o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na 
opakowaniu? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 60 
Pakiet 4, poz. 11 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 
cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 61 
Pakiet 4, poz. 14 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik  
z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć  
i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 62 
Pakiet 4, poz. 14 Czy zamawiający dopuści worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i 
szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego 
opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu 
pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i 
zanieczyszczeń materiałem zakaźnym? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 63 
Pakiet 4, poz. 24 Czy zamawiający oczekuje jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym 
zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z 
medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna 
ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 64 
Pakiet 4, poz. 24 Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 65 
Pakiet 4, poz. 1,3-4,8-11,14,24 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3-4,8-11,14,24 do osobnego pakietu, takie 
rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty,  
a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
 
 
 



Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 1,3-4,8-11,14,24 Z PAKIETU NR 4. 

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
Pytanie 66 
Pakiet 5, poz. 6-10,12 Czy Zamawiający wydzieli poz. 6-10,12 do osobnego pakietu ze względu na duże 
zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności 
postępowania i na zwiększenie cen ofert? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 6-10,12 Z PAKIETU NR 5. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 67 
Pakiet 5, poz. 6 Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 68 
Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania  
z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem 
z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
 
Pytanie 69 
Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem  
z bawełnianym ściągaczem? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 70 
Pakiet 5, poz. 6 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający wymiarami rozmiarowi 
XL? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 71 
Pakiet 5, poz. 7 Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 72 
Pakiet 5, poz. 7 Czy zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym odpowiadający wymiarami 
rozmiarowi XL? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 73 
Pakiet 5, poz. 8 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 25 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 



Pytanie 74 
Pakiet 5, poz. 9 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.  

z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 75 
Pakiet 5, poz. 10 Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 76 
Pakiet 5, poz. 12 Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 

Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 78 
Pakiet 6, poz. 2-4 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  
100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz 
elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 79 
Pakiet 6, poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych  
tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania 
indywidualnego? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 80 
Pakiet 6, poz.6 Czy zamawiający dopuści opaskę pakowaną pojedynczo z jedną zapinką? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 81 
Pakiet 6, poz, 11-16 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający 
wymaga poniższej wielkości oczek? 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 82 
Pakiet 6, poz, 11-16 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom 
ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 



Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 83 
Pakiet 6, poz. 22 Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 84 
Pakiet 6, poz. 2-8,11-16,22 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2-8,11-16,22 z pakietu 6. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja 
będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do 
wartości rynkowej. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 2-8,11-16,22 Z PAKIETU NR 6. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 85 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy  
w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1.1: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 
1.1. w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 
zamówionej partii towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy zamówionej partii towaru 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE. 
 
Pytanie 86 
Pakiet nr 1 poz. 30, 31, 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe  
z drenem o długości 2m z sześcioma wzdłużnymi paskami zapobiegającymi załamaniu drenu , mikrobiologicznie 
czyste ? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 87 
Pakiet nr 1 poz. 30 Czy Zamawiający dopuści maski w uniwersalnych europejskich rozmiarach: dla dorosłych i dla 
dzieci. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 88 
Pakiet nr 1 poz. 33, 34, 35: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe  
z rezerwuarem oraz drenem o długości 2m sześcioma wzdłużnymi paskami, mikrobiologicznie czyste ? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 
 
 



Pytanie 89 
Pakiet nr 1 poz. 36,37,38: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski tlenowe  

z nebulizatorem oraz drenem o długości 2m, mikrobiologicznie czyste ? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 90 
Pakiet nr 1 poz. 53 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarze od noworodka do dorosłych,   
w rozmiarach 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 91 
Pakietu 1 Prosimy o wydzielenie z pakietu  1 pozycje: 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41,60 , 61. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 60, 61 

Z PAKIETU NR 1. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 92 
Część nr 6 Pozycje 5-6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o składzie: 60% 
bawełna, 36% poliamid, 4% poliuretan, o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości  
do pełnych opakowań w górę – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 93 
Część nr 6 Pozycje 9-10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w kolorze białym,  
z niebieską pośrodku? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 94 
Część nr 6 Pozycje 11-16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dzianego, elastycznego rękawa  
o składzie: 68% bielonej bawełny, 24% poliamid oraz 8% elastan – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 95 
Część nr 6 Pozycje 21 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 96 
Część nr 6 Pozycje 22 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniul 
pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 000 opakowań? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 97 
PAKIET NR 13, POZYCJA NR 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości sztywne 
kołnierze stabilizujące kręgosłup szyjny w neutralnej pozycji, jednoczęściowe.  
W pozycji nr 1 kołnierze dla dorosłych z czterostopniową regulacją wysokości, w pozycji nr 2 kołnierze dla dzieci  
z trzystopniową regulacją wysokości? 
Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych 
punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane ze specjalnej pianki  



12 z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody, etc. oraz o wysokiej 
gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka.  

Regulacja wielu wysokości pasuje dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje).  
Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach 
szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, 
hipoalergiczna pianka redukuje podrażnienia skóry. Nie posiada lateksu. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni 
RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. Kołnierze są zapinane na rzepy. 
 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 98 
PAKIET NR 12 Czy Zamawiający w PAKIECIE NR 12 dopuści możliwość zaoferowania sterylnych opatrunków 
hydrożelowych, których materiałem nośnym żelu jest wytrzymały na rozdarcia poliester przeznaczone typowo do 
działań ratowniczych w terenie, które mogą być przechowywane w temperaturze nawet -5st. C do +35st. C? 
Każdy opatrunek pakowany jest oddzielnie, w sterylne, foliowe opakowanie jednorazowe umożliwiające 
natychmiastowe zastosowanie i łatwe otwarcie opatrunku. Opatrunki zawierają kwas hialuronowy, bez parabenów.  
Oferowane opatrunki hydrożelowe przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień, 

używane są na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej 
grubości.  
W przypadku niezastosowania ochładzania, oparzenie początkowo klasyfikowane jako drugiego stopnia, 
przekształca się w wyniku efektu penetracji ciepła w oparzenie trzeciego stopnia. Mogą być nakładane 
bezpośrednio na ranę, a po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed 
zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak, by 
kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. 
Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany, nie brudzą.  
 
A) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 
5cm x 15cm ? 
B) Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 
10cm x 10cm ? 
C) Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 
10cm x 40cm, który pokrywa taką samą powierzchnię cała jak opatrunek w rozmiarze 20x20cm? 
D) Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 
30cm x40cm, który jest standardowym opatrunkiem przeznaczonym do oparzeń twarzy, ponieważ ze względu na 
swój rozmiar pokrywa delikatną skórę uszu, które są najbardziej narażone na oparzenia oraz szyję chroniąc 
tętnice? 
 
Dopuszczenie powyższych zmian nie wpływa na wartość funkcjonalno – użytkową opatrunków. 
Zaoferowane wymiary opatrunków hydrożelowych są powszechnie stosowanymi, standardowymi wymiarami tego 
typu asortymentu. Przede wszystkim zaakceptowanie w/w wymiarów pozwoli na złożenie ofert przez większa grupę 
wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 99 
Pakiet 8. Pozycja 1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice nitrylowe, 
bezpudrowe, niesterylne, polimeryzowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11±0,01,  
na dłoni 0,07±0,01 i mankiecie 0,06 ±0,01 mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - 
potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów 
wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374 na min 21 związków 
chemicznych z informacją na opakowaniu(w tym etanol na min 30 min.) . Rękawice zarejestrowane jako wyrób 
medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone 
piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD  - potwierdzone 
badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.  Opakowanie 100 szt. z folią dekontaminacyjną. Kolor 
jasnoniebieski. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.” 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 
 
 
 



Pytanie 100 
Pakiet 8. Pozycja 2. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice 

chirurgiczne, sterylne lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej 
powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 0,65, grubość na palcu 0,23±0,02, 
na dłoni 0,20±0,02, mankiecie 0,17±0,02, długość min 280 mm.  Poziom protein poniżej 10 μg/g i średnia siła 
zrywu przed starzeniem min. 15N., EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Rękawice zarejestrowane jako wyrób 
medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. 
wzmocnione foliowe. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 101 
Pakiet 8. Pozycja 3. 
1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice diagnostyczne nitrylowe,  
z długim mankietem, sterylne, chlorowane, teksturowane na palcach. Grubość ścianki na palcu 0,15±0,01mm,  
na dłoni 0,11±0,01mm, na mankiecie 0,08±0,01mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 11N,. 
AQL 1,5. Pozbawione tiuramów i MBT, ZMBT, potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice 
odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Zgodne z EN 374-

1,2,3- potwierdzone piktogramami na opakowaniu, odporne na: min 5 związków na 6 poziomie oraz  przenikanie 
cytostatyków- potwierdzone raportem z badań wg  EN 374-3 z jednostki niezależnej z informacją na opakowaniu. 
Rozmiar S-XL 
2. Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane a’100 szt a co za tym idzie ilość w postępowaniu 100 szt. 
 
Odp. 
Ad 1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
Ad 2. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 102 
Pakiet 8. Pozycja 4. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice 
lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,13±0,01mm, na dłoni 
0,12±0,01mm na mankiecie 0,10±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N wg EN 455 - 
potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. . Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, 
oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374 na min 12 związków chemicznych z informacją na 
opakowani . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone 
do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, 
ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.  Opakowanie 100 szt. 
Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 103 
Pakiet 8. Pozycja 4. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rękawicy: „Rękawice 
diagnostyczne nitrylowe, z długim mankietem, sterylne, chlorowane, teksturowane na palcach. Grubość ścianki na 
palcu 0,15±0,01mm, na dłoni 0,11±0,01mm, na mankiecie 0,08±0,01mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed 
starzeniem min. 11N,. AQL 1,5. Pozbawione tiuramów i MBT, ZMBT, potwierdzone badaniami HPLC z jednostki 
niezależnej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671, oraz syntetycznej krwi wg ASTM F 1671. 
Zgodne z EN 374-1,2,3- potwierdzone piktogramami na opakowaniu, odporne na: min 5 związków na 6 poziomie 
oraz  przenikanie cytostatyków- potwierdzone raportem z badań wg  EN 374-3 z jednostki niezależnej z informacją 
na opakowaniu. Rozmiar S-XL 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. (Pakiet 8 poz. 5) 
 
Pytanie 104 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 3 i dopuści:  
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do 
zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 
foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach 
noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc  



w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 

18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m2?  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE ZAOFEROWANIA CHUSTECZEK ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
Pytanie 105 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 7 poz. 4 i 5 i dopuści:  
Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy 
i celulozy o wymiarach 30 x 34 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chusteczek 
70g/m2, Opakowanie 1x 100 szt chusteczek, oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/ wiaderko?  
lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, 
wiskozy i celulozy o wymiarach 18 x 25 cm. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura 
chusteczek 70g/m2, Opakowanie 1x 300 szt chusteczek, oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/ wiaderko?  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
 

Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 106 
Pakiet 13, pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie doskonałej jakości kołnierza szyjnego z tworzywa sztucznego, 
wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny z możliwością regulacji 
rozmiaru. Bez regulacji podparcia potylic potylicy (regulacja tego typu nie jest wymagana w przypadku kołnierzy 
stosowanych w ratownictwie medycznym). Precyzyjna - szesnastostopniowa regulacja podparcia żuchwy. W 
przedniej części dwa obszerne otwory umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Możliwość dezynfekcji. 
Konstrukcja jednoczęściowa. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA. 
 
Pytanie 107 
Pakiet nr 1 poz. 2 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast rozmiaru igły 12/40winno być 1,2/40? Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE NASTĄPIŁA OMYŁKA PISARSKA I ZAMIAST ROZMIARU IGŁY 12/40 
WINNO BYĆ 1,2/40. 
 
Pytanie 108 
Pakiet nr 1 poz. 8-9 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 109 
Pakiet nr 1 poz. 11-17 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP, posiadającą 2 paski widoczne w 
promieniach RTG, w rozmiarach i przepływach: 
- 22G 0,8 x 25mm 36ml/min. 
- 20G 1,1 x 32mm 65ml/min. 
- 18G 1,3 x 45mm 95ml/min. 
- 17G 1,5 x 45mm 142ml.min. 
- 16G 1,8 x 45mm 236ml/min. 
- 14G 2,0 x 45mm 270ml/min.? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 110 
Pakiet nr 1 poz. 11-17 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną w rozmiarach i przepływach: 
- 22G 0,8 x 25mm 38ml/min. 
- 20G 1,0 x 32mm 64ml/min. 



- 18G 1,2 x 32mm 110ml/min. 
- 18G 1,2 x 45mm 100ml/min. 

- 17G 1,5 x 45mm 140ml/min. 
- 16G 1,7 x 45mm 200ml/min. 
- 14G 2,0 x 45mm 290ml/min.? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 111 
Pakiet nr 1 poz. 20-23, Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe luer lock której cylinder wykonany jest z 
polipropylenu, a tłok z polietylenu? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 112 
Pakiet nr 1 poz. 21, 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-cześciową z rozszerzeniem 10-12ml, 5-6ml? 
 

Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 113 
Pakiet nr 1 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml skalowaną co 1ml? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 114 
Pakiet nr 1 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową 50-60ml do pomp infuzyjnych? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 115 
Pakiet nr 1 poz. 20-25 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze mlecznym? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 116 
Pakiet nr 1 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp, przeźroczysty o długości drenu 150cm? 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 117 
Pakiet nr 1 poz. 1-25, 28-29 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na 
pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 1-25,28-29 Z PAKIETU NR 1. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 118 
Pakiet nr 4 poz. 6-8 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 
konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 6-8 Z PAKIETU NR 4. ZAMAWIAJĄCY 
OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 



Pytanie 119 
Pakiet nr 6 poz. 22 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie 

konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI 22 Z PAKIETU NR 6. ZAMAWIAJĄCY 
OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
Pytanie 120 
Ad par. 5 ust. 1.1.  wzoru umowy. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 
W wysokości 1% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 
 
Obecny zapis nakłada na Wykonawcę za jeden dzień opóźnienie karę wyższą niż wartość zamówienia. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY W UMOWIE. 
 
Pytanie 121 
Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia  

z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego 
papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK. 
 
Odp. 
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 
 
 
 
Poznań, 15 lipca 2019 r. 
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