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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2015   Nr ogłoszenia - 2015/S 171-310704 z dnia 04 - 09- 2015r                      

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

 

1. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  XLVIII – endoskopia. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle 
jednorazowe do polipektomii wykonane z drutu plecionego i  monofilamentowego, średnice pętli: 10 - 35mm, 
długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształty: owalne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.            
2. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  LII – endoskopia. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe 

igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22 G, długość ostrza igły max  6 mm, dł. 
robocza: 1600, 2300mm?  

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.          
3. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 9. Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca 

zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Zgody takiej nie 
można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dotyczy zapisów umowy . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane 
zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja 

bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odpowiedź: Nie została wszczęta , nie przekształcamy się w spółkę prawa handlowego. 
6. Dotyczy grupy XXVIII. Czy Zmawiający dopuści filmy o czasie obróbki chemicznej 60 –180 sek. max ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.            
7. Dotyczy grupy XXVIII. Czy Zamawiający dopuści odczynniki rentgenowskie o wielkości dawki regeneracyjnej 

wywoływacza max → 400ml/m
2 
i utrwalacza max 600ml/m

2
 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.            
8. Dotyczy grupy XXVIII. Czy Zamawiający oczekuje kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia 

przez Wykonawcę filmów i odczynników RTG innego producenta niż obecnie używanych przez Szpital ? W 

przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o określenie modeli oraz producentów sprzętu które 

Wykonawca będzie zobowiązany skalibrować. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje optymalizacji ciemni i kalibracji posiadanego sprzętu: wywoływarka 
automatyczne Kodak 2000 – 1szt, wywoływarka zębowa X-omat – 1szt. 
9. Grupa VI, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze CH12 - CH16 z ramionami 180mm x 

450mm pakowane podwójnie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
10. Grupa VI, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści dren Pezzera pakowany podwójnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: jeden dren w podwójnym opakowaniu. 
11. Grupa VI, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści dren pakowany podwójnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: jeden dren w podwójnym opakowaniu. 
12. Grupa VI, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania CH23 spełniającą pozostałe wymagania 

zawarte w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
13. Grupa IX, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści pojnik dla chorych 2 częściowy poj. 300ml z ustnikiem w dolnej 

części? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
14. Grupa IX, pozycja 17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na ostrzu wygrawerowana była nazwa producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. 
15. Grupa IX, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne wyposażone w stabilną śrubę blokującą? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
16. Grupa IX, pozycja 23. Czy Zamawiający dopuści golarki typu Gallant o długości 80mm i szerokości ostrza 35mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
17. Grupa IX, pozycja 25. Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
18. Grupa IX, pozycja 27. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie 

wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
19. Grupa IX, pozycja 28. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie 

wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
20. Grupa IX, pozycja 29-31. Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
21. Grupa X , pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pościel o gramaturze 25g/m2? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
22. Grupa XII, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia dostępny tylko o długości 40cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
23. Grupa XII, pozycja 11-13. Czy Zamawiający dopuści sondy dwunastnicze o długości ok. 122cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
24. Grupa XIII, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG firmy Biomet CARDIOTOUCH 3000 w 

rozmiarze 215mmx25mb? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
25. Grupa XV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein <150µg/g? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
26. Grupa XV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
27. Grupa XV, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein <100µg/dm

2
? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
28. Grupa XV, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
29. Grupa XV, pozycja 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice bezlateksowe winylowe nie zawierały 

ftalanów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
30. Grupa XV, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości 455mm dostępne w rozmiarach 

S, M, L i XL? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
31. Grupa XV, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz i polimerowane od 

strony roboczej, pakowane a’200 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
32. Grupa XV, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niesterylne, bezpudrowe o przedłużonym 

mankiecie o długości 296-298mm, pakowane a’100szt?. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
33. Grupa XVI, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej 

powierzchni rękawicy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
34. Grupa XVI, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 30µg/dm

2
? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
35. Grupa XVI, pozycja 2. Prosimy o potwierdzenie jednostki miary w wymienionej pozycji,  w  formularzu jest para 

natomiast w treści jest mowa o kompletach o zróżnicowanej kolorystyce? 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: jednostka miary kpl. 
36. Grupa XVI, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści 1 parę grubszych rękawic czy też wymaga 2 par? W sytuacji gdy 

Zamawiający wymaga 2 par to czy dopuści  2 pary rękawic pakowane osobno spełniające pozostałe parametry?  
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
37. Grupa XVI, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <50µg/g, zgodne z normą 

EN 455 (badania Producenta), posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie związków chemicznych 
oraz przenikalność cytostatyków? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
38. Grupa XXIV, pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 

naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
39. Grupa XXIX, pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie 

naszej formie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 



40. Grupa XLI, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny.  
Gramatura 45g/m².  Wykonany  z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. 
Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/². Gramatura fartucha w miejscach 
wmocnionych 73 g/². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na 
siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiajacym 
zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o 
długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha.  
Odporność  na przesiąkanie płynów 40,5 cm H2O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. 
Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/². Fartuch wraz z 
ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 
naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 
13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. 

WYMIARY: 
ROZMIAR  M 
*długość: 120 cm  ± 3 cm 
*obwód u dołu: 148 cm ± 3 cm 
*długość rękawa od szwu pod pachą: 57 cm ± 2 cm 
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm 
*obwód po szyją: 69 cm ± 2 cm 
ROZMIAR  L 
*długość: 123 cm ± 3cm 
*obwód u dołu: 150 cm ± 3cm 
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu: 59 cm ± 2 cm 
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm 
*obwód po szyją: 72 cm ± 2 cm 
ROZMIAR  XL 
*długość: 128 cm ± 3 cm 
*obwód u dołu: 150 cm ± 3 cm 
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu:  61 cm ± 2 cm 
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm 
*obwód po szyją: 74 cm ± 2 cm 
ROZMIAR  XXL 
*długość: 136 cm ± 3 cm 
*obwód u dołu: 150 cm ± 3 cm 
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu: 63 cm ± 2 cm 
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm 
*obwód po szyją: 74 cm ± 2 cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.. 
41. Grupa XLI, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na komplet chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 

35g/m2?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
42. Grupa XLI, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
43. Grupa XLI, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na koszulę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 

zakładana przez głowę z wycięciem Y pod szyją? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
44. Grupa XLI, pozycja 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie worek PE?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.              
45. Grupa XLI, pozycja 1-3, XLIII pozycja 1-5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od dołączenia dokumentów 

producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) spełnia wymogi  normy EN 
13795 -  1, 2, 3.  

 Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.       
46. Grupa XLIII pozycja 1-5. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej, sterylizowana radiacyjnie. 

Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. 
Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja 
wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795 

Parametry serwety: 
Chłonnośc: 350% 
Paramtry serwety wg normy EN-PN 13795: 

Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O 
Wytrzymałość na wypychanie - na sucho 108 kPa 
Wytrzymałość na wpychanie - na mokro 95 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho 45 N 
Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro 30 N        



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
47. Grupa XLIII pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o średnicy otworu 6x8cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
48. Grupa XLIII pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o średnicy otworu 7cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
49. Grupa XLIII pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o rozmiarze 75cm x 90cm o średnicy 

otworu 6x8cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
50. Grupa XLIII pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o rozmiarze 50cm x 75cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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