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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 130000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2012   Nr ogłoszenia - 2012/S 161-268593 z dnia 23 - 08- 2012r                     

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.Dotyczy Grupy XVIII:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji 
(Poz. 2-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert 
atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym fir-
mom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.
2.Grupa XLI poz. 1  Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3.Grupa XLI poz. 2  Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii dłoni wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4.Grupa XLI poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku wymagania i skład wg SIWZ gdzie taśma sa-
moprzylepna będzie miała 9x49 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5.Grupa XLI poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego  wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
6.Grupa XLI poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra   wg SIWZ w składzie :
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7.Grupa XLI  poz.  6  Czy Zamawiający dopuści  osłonę  na kończynę  wymagania  wg SIWZ o wymiarach 37x75 cm 
pakowaną z taśmą samoprzylepną 9x49 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
8.Grupa  XLI  poz.  8  Czy  Zamawiający  dopuści  sterylna  ręczniki  celulozowe  w  rozmiarze  30x40  cm  pakowane 
pojedynczo ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
9.Grupa XLII poz. 1  Czy zamawiający dopuści  fartuch chirurgiczny z dodatkowymi nieprzemakalnymi wstawkami w 
części przedniej i rękawach wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, Opakowanie 
zawiera dwa ręczniki celulozowe o wymiarach 18x25 cm , pozostałe wymagania wg SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
10.Grupa XLII poz. 2 Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki 
bez ściągaczy w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny, co cały komplet. Bluza z kieszenią, przy 
szyii wykończenie typu półokrągłe. Materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100 % polipropylen o gramaturze 35 
g/m2. Materiał ubrania spełnia normy EN 13795-1,2,3. Rozmiary S, M, L, XL kolor niebieski?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
11.Grupa XLII poz. 3 Czy zamawiający dopuści koszule przed operacyjną dla pacjenta wg SIWZ wiązaną z tyłu na trok 
w połowie pleców i na rzep przy szyi ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12.Grupa XLIV poz.  1 Czy zamawiający dopuści jałową serwetę nieprzylepną wg SIWZ  w rozmiarze 75x90 cm z 
otworem 9x12 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13.Grupa XLIV poz.  3 Czy zamawiający dopuści jałową serwetę nieprzylepną wg SIWZ  w rozmiarze 75x90 cm z 
otworem 9x12 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie   dopuszcza.  
14.Grupa XLV poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych wg SIWZ w składzie :

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
15.Grupa XLV poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych wg SIWZ w składzie :



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16.Dotyczy  pakietu  nr  40  (XL)    Czy  Zamawiający  w  pozycji  1 dopuści  zestaw  do  drenażu  opłucnej  (aktywnego 
i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w 
wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, 
wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania 
drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie 
ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i  
konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym 
przenoszenie  lub  powieszenie,  z  możliwością  położenia  w  pozycji  horyzontalnej  (poziomej)  na  krótki  czas  nie  
powodującego  wymieszania  roztworów  wewnątrz  komory,  zapakowany  sterylnie  w  folię  i  serwetę,  z  oznaczonym 
miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową 
sprężyną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w grupie nr 15, pozycji nr 5 dopuści rękawice ginekologiczne w 
rozmiarach S, M oraz L?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 15,  pozycji  nr 1 wymaga zaoferowania rękawic 
chirurgicznych lateksowych z zawartością protein <70 µg/g?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19.Dotyczy § 7 wzoru umowy Prosimy o następującą modyfikację: Ilości asortymentowe wymienione w ogłoszeniu i 
SIWZ mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, a Wykonawca 
będzie miał jedynie prawo do wynagrodzenia za już zrealizowane dostawy pod warunkiem jednak, że niezrealizowana 
ilość asortymentu nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20.Dotyczy § 10 ust.  2 wzoru umowy  Prosimy  o  następującą  modyfikację:  2.  Odstąpienie  od  umowy  przez 
Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili  w przypadku dwukrotnego  następującego kolejno po 
sobie dostarczenia towaru złej jakości lub ze opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia  
poza roszczeniem o zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Grupa XVIII: poz. 1: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany miękki, który charakteryzuje się lepszymi 
właściwościami w zakresie trwałości oraz formowania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22. Grupa XXIII: poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla noworodków ze specjalnym 
wycięciem na kikut pępowiny, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
23. Grupa XXIII: poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o wadze 5-9 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
24.Grupa XXIII: poz. 3, 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej 
powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania? Zastosowanie tego 
laminatu na całej swojej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta,  a 
co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
25.Grupa XXIII: poz. 3, 4: Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z 
tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
26.Grupa XXIII:poz. 6: Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 16 x 22,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
27.Grupa XLIII: Poz. 4: Czy Zamawiający miał na myśli oznaczniki chirurgiczne poliestrowe?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
28.Grupa XLIII: poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna w kształcie litery „T” ma wymiary 325 
x 250 cm, serweta na stół instrumentariuszki ma wymiary 190 x 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
29.Grupa XLIII: poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta z otworem na wymiary 75 x 90 cm,  a 
serweta służąca do zawinięcia 75 x 90 cm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
30.Grupa XLIII: poz. 9: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wykonaną z laminatu dwuwarstwowego 
polipropylenowo – polietylenowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
31.Grupa XLIII: poz. 9: Czy Zamawiający miał na myśli zestaw, który ze względu na swoje przeznaczenie zawiera 
dodatkowo kompresy gazowe 13-nitkowe, 8-warstwowe 10 x 10 cm – 10 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
32.Grupa XLIII: poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami foliowanymi o wymiarach 50 x 60 cm, 
spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ, który w swoim składzie nie posiada pojemnika plastikowego, ale zapakowany 
w opakowanie typu twardy blister dwukomorowy, który posłużyć może jako pojemnik na płyn. Opakowanie zestawu 
posiada 2 samoprzylepne etykiety z informacjami wymaganymi w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
33.Grupa XLIII:poz. 11: Czy Zamawiający w obłożeniu do porodu miał na myśli podkład higieniczny o wymiarach 90 x 60 
cm z chłonnym wkładem z pulpy celulozowej, pokryty na spodzie antypoślizgową folią?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
34.Pytania dotyczące treści umowy:     Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
35.Pytania dotyczące treści umowy:     Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 2 ust. 3 słowo „opóźnienie” słowem 
„zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
36.Pytania dotyczące treści umowy:     Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na 
pewno zamówiony?
Odpowiedź:      Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego zużycia, ponieważ nie jest to zależne tylko od   
Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wielkość zapotrzebowania ustalono 
na podstawie zużycia w ubiegłych latach.  
37.Pytania dotyczące treści umowy:     Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 
dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
38.Dot. G R U P A XXI – linie do dializ Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w grupie nr XXI poz. 1 i 2  linie krwi do 
hemodializy do ap. sztucznej nerki typu Fresenius sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe warunki siwz? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   
39.Grupa XXI – linie do dializ: Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w Grupie XXI poz. 1 i 2 linie krwi do 
hemodializy do ap. Sztucznej nerki typu Fresenius sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
40.Grupa XI, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach: 71x116cm i 71x180cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
41.Grupa XII, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści worek sterylny  o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml do 
200ml i co 100ml do 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   
42.Grupa XII, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek z drenem jednoświatłowym i portem igłowym?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
43.Grupa XII, pozycja 11 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 11 z zadania 12 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział 
zadania  zwiększy  konkurencyjność  postępowania,  umożliwi  również  złożenie  ofert  większej  liczbie  wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
44.Grupa XIII, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia tylko o dł. 400mm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
45.Grupa XLIV, pozycja 1  Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm spełniającą pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
46.Grupa XLIV, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
47.Grupa XLIV, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o śr. 7cm w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
48.Grupa XLIV, pozycja  3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
49.Grupa XLIV, pozycja  4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?
Odpowiedź:   Zamawiający   dopuszcza.      
50.Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 9Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w danej pozycji będzie 
wymagał zaoferowania strzykawki 2 ml na 80 jednostek z igłą czy 1 ml ale na 40 jednostek. Prośbę  swą kierujemy 



ponieważ strzykawki do insuliny o poj. 1 ml występują tylko i wyłącznie na 40 jednostek lub 100 jednostek. 
Odpowiedź:   Zamawiający   dopuszcza strzykawki 2 ml na 80 jednostek.      
51.Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 8 poz. 5-8 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
52.Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 11 poz. 19 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do  
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
53.Pytanie  nr  4  dotyczy  pakietu  nr  11  poz.  21  Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  jednorazowych 
spodenek krótkich z gumką w pasie spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi  
zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
54.Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 11 poz. 23 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartuch w rozmiarze 
uniwersalnym  pakowanym  po  100  szt.  spełniającego  resztę  postawionych  wymagań  SIWZ.  W  razie  odmownej 
odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
55.Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 11 poz. 25 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny o 
gramaturze 20 g/m2 spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się 
o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
56.Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 11 poz. 29 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czepka męskiego typu  
furażerka, bez potnika lecz wykonanego z chłonnej włókniny wiskozowej. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o 
wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
57.Pytanie  nr  8  dotyczy  pakietu  nr  11  poz.  30  Zwracamy się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  standardowych 
maszynek  z  grzebykiem  do  przygotowywania  pola  operacyjnego  typu  Willkinson.  W  razie  odmownej  odpowiedzi 
zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
58.Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 11 poz. 31 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu celulozowo-
foliowego w rolce o szer. 39 cm dł. 50 m z perforacją co 37-38 cm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ W 
razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.         
59.Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 11 poz. 33 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
60.Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 11 poz. 34 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny o  
gramaturze 30 g/m2 spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
61.Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 12 poz. 8;9;11 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
62.Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 13 poz. 2 i 10 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do 
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
63.Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 23 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluch w rozm. 1-3 kg 
oraz 3-5 kg zamiast 2-5 kg spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ
Odpowiedź:   Zamawiający   dopuszcza.      
64.Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 23 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluch w roz. 4-5 kg 
spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
65.Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 23 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do  
oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
66. Czy Zamawiający w Grupie XIX – sterylizacja testy, wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4 i 5. Utworzenie nowego pakietu 
pozwoli przystąpić większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
67. Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1, 
zestawu do operacji dłoni/stopy, o następującym składzie :
1 serweta na dłoń/stopę, o wym. 200cm x 300cm z otworem rozciągliwym, elastometrycznym   o średnicy 3 cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 200cm x 150 cm
1 serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x 145cm
4 serwetki do rąk
2 taśmy samoprzylepne o wym. 10cm x 55 cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez 
zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      



68.Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2, zestawu 
do zabiegów na kończynie, o następującym składzie :
1 serweta o wym. 228cm x 300cm z otworem rozciągliwym, elastometrycznym   o średnicy 3 cm
1 serweta nieprzylepna o wym. 150cm x 150cm
1 serweta przylepna o wym. 100cm x 75cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 200cm
1 serweta na stolik Mayo o wym. 78cm x 144cm
4 serwetki do rąk
2 taśmy samoprzylepne o wym. 10cm x 55 cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez 
zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza      
69. Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3, 
zestawu do artroskopii barku, o następującym składzie :
1 serweta na ramię o wym. 228cm x 260cm (serweta z przylepnym wycięciem „U” o rozmiarze 16cm x 95cm)
1 serweta przylepna o wym. 250cm x 100cm
1 serweta przylepna o wym. 100cm x 75cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 200cm x 150cm
1 serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x 145cm
4 serwetki do rąk
2 taśmy samoprzylepne o wym. 10cm x 55 cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez 
zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
70. Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4, 
zestawu do artroskopii kolana, o następującym składzie :
1 obłożenie do artroskopii o wym. 292cm x 304cm (zbiornik na płyny w kształcie worka wyposażony w 2 otwory 
elastometryczne do przeprowadzenia kończyn oraz 2 zawory umożliwiające podłączenie ssaka; organizator przewodów 
– 4 otwory na kable i dreny)
1 serweta nieprzylepna o wym. 150cm x 150cm
1 osłona na kończynę o wym. 35cm x 60cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 200cm x 150cm
1 serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x 145cm
4 serwetki do rąk
2 taśmy samoprzylepne o wym. 10cm x 55cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez 
zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
71. Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5, 
zestawu do zabiegu stawu biodrowego, o następującym składzie :
1 obłożenie na pacjenta o wym. 300cm x 350cm (rozciągliwy otwór o średnicy 15cm2 przezroczyste kieszenie z 
polietylenu po bokach wraz z przylepcem umożliwiającym zamknięcie kieszeni; po stronie wewnętrznej część przylepna 
umożliwiająca zamocowanie obłożenia na biodrze pacjenta)
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 200cm x 150cm
1 serweta na stolik Mayo o wym. 80cm x 145cm
2 taśmy samoprzylepne o wym. 10cm x 55cm
1 rękaw na kończynę o wym. 35cm x 100cm
Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen i polietylen) bez 
zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, o gramaturze 60 g/m2, I klasa palności.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
72. Czy Zamawiający w Grupie XLI – obłożenia i zestawy operacyjne, wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 6, 7 i 8. Utworzenie 
nowego pakietu pozwoli przystąpić większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.         
73.  Grupa  XV  poz.1.  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  w  opakowaniach  niezróżnicowanych  kolorystycznie  w 
zależności od rozmiaru?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
74.  Grupa  XV  poz.  4.  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  w  opakowaniach  niezróżnicowanych  kolorystycznie  w 
zależności od rozmiaru?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
75.  Grupa  XV  poz.  5.  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  w  rozmiarach  6,5;  7,5  i  8,5  oraz  w  opakowaniach 
niezróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
76.  Grupa  XV  poz.  6.  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  w  opakowaniach  niezróżnicowanych  kolorystycznie  w 
zależności od rozmiaru?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
77. Grupa XLII prosimy o wydzielenie poz.3 i utworzenie z niej odrębnej grupy.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      



78.  Grupa  XLII  poz.1.  Czy  Zamawiający dopuści  fartuchy  o  gramaturze  35g/m2 z  wstawkami  w części  przedniej  i  
rękawach o gramaturze 50g/m2 i pakowany z ręczniczkami o wymiarach ok. 30X30cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
79. Grupa XLII poz.2.  Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w rozmiarach S, M, L i XL?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
80. Grupa XLIV poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
81. Grupa XLIV poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x80cm z otworem 6x15cm?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
82. Grupa XLIV poz. 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60cm lub 75x90cm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
83. Grupa XVII pkt 2 – czy Zmawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną 
kompatybilne z metkownicą z poz. 1, dostępne w min. 4 kolorach, rolka – 600szt?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
84. Grupa XVIII pkt 7 – czy Zmawiający dopuści rękawy papierowo foliowe o szerokości 210mm zamiast 200mm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
85. Grupa XVIII pkt 9 – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli podając opis rękawa papierowo-foliowego 
„wysoki”?
Odpowiedź:   Zamawiający wyjaśnia, iż stwierdzenie wysoki oznacza opisaną w Gr XVIII pkt 9 wysokość fałdy 60-  
70mm.  
86. Grupa XLI poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy z serwetą 
główną w rozmiarach 150cm x 200cm, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
87. Grupa XLI poz. 4 – prosimy o wyrażenie zgody na wzmocnienie w serwecie na stolik Mayo w rozmiarze 60 x 85 cm?
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.      
88. Grupa XI poz. 3 –  czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne bez informacji PESEL, pozostałe wymagania 
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
89. Grupa XI poz. 32 – czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o rozm. 50Cmx80m, pozostałe wymagania zgodnie z 
SIWZ?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
90. Grupa XXIV poz. 20 czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki do transportu próbk anatomicznych i 
chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu 370x240mm bądź o pojemności 10 700 ml i otworem o 
średnicy 251mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu 370x240mm.      
91.  Dotyczy grupy nr X -  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje kaniul o przepływie 13ml/min, który chroni 
przed przewodnieniem pacjenta.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
92.  Dotyczy grupy nr XV poz 1 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach od 6,0 do 9,0,  w 
opakowaniach jednorodnych kolorystycznie, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, spełniających pozostałe zapisy SIWZ
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
93.  Dotyczy  grupy  nr  XV  poz  2  -  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  diagnostycznych,  nitrylowych, 
oznakowanych  jako  wyrób  medyczny  i  środek  ochrony  osobistej,  zgodność  z  normą potwierdzona przez jednostkę 
notyfikowaną, posiadających badania na przenikalność  co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą 
EN  374-3,  przebadane  na  przenikalność  dla  wirusów  zgodnie  z   normą  ASTMF  1671,  posiadające  certyfikat  
przydatności do kontaktu z żywnością, pakowane w jednorodne kolorystycznie opakowania maks.200 szt. co znacznie  
zmniejsza koszty utylizacji rękawic.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
94.  Dotyczy grupy nr XV poz 3 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych w rozmiarach S-XL,  
pakowanych w opakowania maks.100szt jednorodnych kolorystycznie, z wyraźnie oznaczonym rozmiarem.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
95.  Dotyczy  grupy  nr  XV  poz  3  -  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  diagnostycznych,  nitrylowych, 
oznakowanych  jako  wyrób  medyczny  i  środek  ochrony  osobistej,  zgodność  z  normą potwierdzona przez jednostkę 
notyfikowaną, posiadających badania na przenikalność  co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą 
EN  374-3,  przebadane  na  przenikalność  dla  wirusów  zgodnie  z   normą  ASTMF  1671,  posiadające  certyfikat  
przydatności do kontaktu z żywnością, pakowane w jednorodne kolorystycznie opakowania maks.200 szt. co znacznie  
zmniejsza koszty utylizacji rękawic.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
96.  Dotyczy grupy nr XV poz 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 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, w opakowaniach jednorodnych kolorystycznie, z 
wyraźnie oznaczonym rozmiarem.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
97.  Dotyczy  grupy nr  XV poz 5  -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  rękawic  w opakowaniach jednorodnych 
kolorystycznie, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru.



Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
98.  Dotyczy  grupy  nr  XV  poz  6  -  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  diagnostycznych,  nitrylowych, 
oznakowanych  jako  wyrób  medyczny  i  środek  ochrony  osobistej,  zgodność  z  normą potwierdzona przez jednostkę 
notyfikowaną, posiadających badania na przenikalność  co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą 
EN  374-3,  przebadane  na  przenikalność  dla  wirusów  zgodnie  z   normą  ASTMF  1671,  posiadające  certyfikat  
przydatności do kontaktu z żywnością, pakowane w jednorodne kolorystycznie opakowania maks.200 szt. co znacznie  
zmniejsza koszty utylizacji rękawic.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
99. Dotyczy grupy nr XVI poz 1 - Z uwagi na opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jednego wykonawcę prosimy 
Zamawiającego  o  dopuszczenie  rękawic  dedykowanych  do  zabiegów mikrochirurgicznych  z  mankietem  rolowanym 
dobrze utrzymującym się na rękawie operatora; z warstwą polimerową o strukturze sieci, o grubości: na palcu – 0,17mm;  
na dłoni 0,16mm; na mankiecie 0,12mm i długości 280mm; pakowanych po 50 par.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
100.  Dotyczy  grupy  nr  XVI  poz  2  -  Z  uwagi  na  opis  wskazujący  jednego  wykonawcę,  prosimy  Zamawiającego  o 
dopuszczenie  rękawic  lateksowych  o  AQL  =1,0  stosowanych  w  systemie  dwuwarstwowym  przy  zabiegach 
ortopedycznych, składających się z: rękawicy wewnętrznej w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację potencjalnego 
uszkodzenia warstw, o średniej grubości na palcu około 0,18 mm; oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego 
lateksu,  grubszej  (0,26  ±0,01  mm),  która  posiada  wewnętrzną  warstwą  polimerową  o  strukturze  sieci,  znacznie 
ułatwiającą zakładanie  zarówno na sucho,  jak i  mokro.  Rękawice pakowane są osobno,  parami (prawa i  lewa),  co  
umożliwia nie tylko użytkowanie obu rękawic standardowo - w systemie jednowarstwowym, ale i  wymianę rękawicy 
zewnętrznej w trakcie trwania zabiegu (zalecaną co 2 godziny lub przy ewentualnym jej uszkodzeniu) bez konieczności  
otwierania/zbrudzenia drugiej pary rękawic.
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
101.  Dotyczy  grupy  nr  XVI  poz  3  -  Z  uwagi  na  opis  wskazujący  jednego  wykonawcę,  prosimy  Zamawiającego  o 
dopuszczenie  rękawic  dedykowanych do zabiegów ortopedycznych;  o  grubościach:  na palcu –  0,32mm; na dłoni  –  
0,21mm; mankietu – 0,21 mm.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
102.  Dotyczy  grupy  nr  XXVI  -  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy  widniejące  na opakowaniu  dane:  nazwa 
producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie ogólnodiagnostycznej  
po jej wywołaniu? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza aby widniejące na opakowaniu dane ujawniały się bezpośrednio na błonie po jej   
wywołaniu.  
103.  Dotyczy grupy nr XXVI -  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści błony o zadymieniu 
początkowym ≤0,22?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.      
104. Dotyczy grupy nr XXXI - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, 
z  PCV,  bez  użebrowania,  z  całkowicie  przezroczystymi  mankietem  i  rurką  oddechową  tworzącymi  jedną  całość 
wzmocnioną stabilizatorem uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w ścianę rurki 
oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu w części proksymalnej  
wchodzący do mankietu pod kątem 90o, w części  dystalnej  opuszczający ściankę rurki  oddechowej pod kątem 45o  
rozmiar maski kodowany kolorem mankietu (1 - 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg;  
50-70kg; 70-100kg.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.      
105.  Dotyczy grupy nr XXXIV -  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby woda była przeznaczona do 
stosowania  krzyżowo  u  różnych  pacjentów  przez  okres  czasu  do  30  dni,  co  zostanie  potwierdzone  badaniami 
dołączonymi do oferty oraz znacznie wpływa na ograniczenie kosztów jej użytkowania.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza zaproponowane warunki przy spełnieniu pozostałych wymogów   
Zamawiającego.  
106. Dotyczy grupy nr XLI – czy Zamawiający wymaga, aby dołączyć do oferty próbki oferowanego asortymentu w celu 
weryfikacji i oceny, na każde żądanie Zamawiającego?
Odpowiedź:   Zgodnie z   § 6 ust 3 pkt 2 SIWZ.      

MODYFIKACJA SIWZ 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść §   7 ust 5 SIWZ:   „Osobą uprawnioną do kontaktowania 
się z oferentami jest Małgorzata Mutwicka inspektor”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian   01.10.2012r godz. 10:00  

Sporządził:
Małgorzata Mutwicka    

Zatwierdził:
                 `     Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski         
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