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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 euro na 
dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku  wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do SIWZ.  

Znak sprawy: SPZOZ JU / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 167-402685 z dnia 28 - 08- 2020r                      

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

1. Pytanie - Czy Zamawiający w grupie nr 24 dopuści oryginalne linie producenta aparatów do dializ, linie 
sterylizowane przyspieszoną wiązką elektronów [sterylizacja βeta] , pozbawione w swoim składzie ftalanów, 
spełniające pozostałe zapisy siwz ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Pytanie - Czy Zamawiający wymaga by wszystkie zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 spełniające zapisy SIWZ 

były produkowane przez jednego producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Pytanie- Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.3 spełniające zapisy SIWZ 

miały objętość wypełnienia dializatora nie większą niż 100ml , co znacznie zmniejsza przypadki śróddializacyjnego 
spadku ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegu ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Pytanie - Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.3 spełniające zapisy SIWZ 

miały objętość wypełnienia dializatora nie większą niż 95ml , co znacznie zmniejsza przypadki śróddializacyjnego 
spadku ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegu ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Pytanie - Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane dializatory w Grupie nr 26 w Lp.1 i  Lp.3 spełniające zapisy 

SIWZ podczas wypełniania przed zabiegiem nie wymagały odwracania pionowego, tzn. nie wymagały odwracania 
góra-dół , co znacznie skraca i ułatwia przygotowanie do zabiegu  ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Pytanie - Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 26 w Lp.4 zaoferowanie dializatorów heliksonowych , 

wysokoprzepływowych , o pow. 1,8m , o objętości wypełnienia 95ml,  sterylizowanych parą wodną, kanały płynu i 
krwi zabezpieczone zatyczkami? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Grupa 47, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 

Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą 
in-out oraz out-in. Parametry: 

a) System całkowicie jednorazowy, sterylny 
b) Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: 

 Długość – 420 mm 

 Szerokość – 13 mm 

 Grubość – 0,51 mm 

 Gramatura – 90 g/m2 

 Rozmiar porów – 500-1000 

 Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm 
c) Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia 

tkanki w trakcie implantacji 
d) System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem 

uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. 
e) Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 
f) Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej 
g) Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, metodą out-in oraz in-out. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Grupa 47, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: 

Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet  
Parametry: 
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 
2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: 
szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2. 
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 
4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym 
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wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in –out 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Grupa 47 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 oraz pozycję 5 w osobnych pakietach? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 3  dopuści wycenę standardowej strzykawki trzyczęściowej luer-lock o poj. 5ml, 

op. x 100szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 5  dopuści wycenę standardowej strzykawki trzyczęściowej luer-lock o poj. 10ml, 

op. x 100szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
12. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 13,14,15,16,17,18,19 wymaga zaoferowania igieł jednego producenta w celu 

zachowania pełnej kompatybilności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
13. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 16,17 dopuści igły bezpieczne z zatrzaskowym mechanizmem 

zabezpieczającym, aktywowanym jedną ręką? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
14. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 18 wymaga wyceny igły w klasie Is, potwierdzonej w dokumentach dołączonych 

do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
15. Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 13,14,15,,18,19 wymaga zaoferowania igieł jednego producenta w celu 

zachowania pełnej kompatybilności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
16. Pakiet 12, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści 
finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17. Grupa 51, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o szerokości otwarcia szczęk 8mm, pojemności 

łyżeczek 7,6mm3 i długości szczęk 3,86mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
18. Grupa 51, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z drutu wyłącznie plecionego, w dostępnych 

rozmiarach: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm i 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

19. Grupa 51, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy wyłącznie 23G? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Grupa 12 – asortyment różny i pościel Pozycja 3 W związku z panującą nadal pandemią, a co za tym idzie 
trudnościami w dostępie do włókniny prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka wiązanego na 
troki, wykonanego na całym obwodzie z włókniny typu Spunlance, spełniającej właściwości przeciwpotne, denko 
oddychające. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

21. Grupa 15 – papiery i żele Pozycja 7 oraz 18 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej 
rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne 
zalecane przez producenta Videoprinterów, czy też dopuszcza kompatybilne, zastępcze? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pozycjach 1, 2, 4, 7 będzie 
wymagał strzykawek pochodzących od jednego producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

23. Dotyczy Grupy nr 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz 
zapewnienia pewnego chwytu Zamawiający wymaga tłoka prostego (nie zwężanego) na całej długości cylindra? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki 
na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga nadrukowanej informacji o braku zawartości ftalanów 
na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

26. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%? 
Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości 
wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie 
poszczególnych pojemności strzykawek, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

27. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną kryzą ograniczającą 
przypadkowe wypadnięcie tłoka? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

28. Dotyczy Grupy 1 poz. 16-17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych w opakowaniach A.50 szt. 
z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

29. Dotyczy Grupy 1 poz. 18: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły tępej z filtrem w rozmiarze 
18Gx38 mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiając podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Dotyczy Grupy 2 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych z zagiętym końcem, 
o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.. 

31. Dotyczy Grupy 2 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych ze znacznikami głębokości 
co 10 mm na długości 20-50 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

32. Dotyczy Grupy 8 poz. 6: Czy Zmawiający dopuści wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci o lepszej skuteczności 
nawilżania 32.42 mg H20/500ml i porównywalnej utracie wilgotności 11.57 mg H20/500ml, przy zachowaniu reszty 
parametrów SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

33. Dotyczy Grupy 9 poz. 4: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparaty do płynów infuzyjnych posiadały komorę 
kroplową wolną od szkodliwych związków chorobotwórczych jakim jest PVC ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

34. Dotyczy Grupy 9 poz. 4: Czy na potwierdzenie, że zaoferowane aparaty do płynów infuzyjnych nie zawierają 
ftalanów, do oferty należy załączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są 
wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-13: Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta wymaga, aby 
kaniule były wyposażone w gwintowany, aktywowany ruchem obrotowym mechanizm zapobiegający 
przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu górnego i manipulacji przez pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

36. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-13: Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umiejscowionym 
centralnie nad skrzydełkami, co zapobiega podrażnieniom miejsca wkłucia poprzez zapobieganie efektowi „dźwigni” 
w czasie podłączenia strzykawki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

37. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-15: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego 
producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

38. Dotyczy Grupy 10 poz. 17: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za opakowanie 
A.100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

39. Dotyczy Grupy 14 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i drenem 
o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

40. Dotyczy Grupy 14 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i rezerwuarem 
oraz drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

41. Dotyczy Grupy 28 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 28, pozycje: 1, 2, 3): 
pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Należy zauważyć, że w 
ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w 
praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym 
zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności). 

Odpowiedź: Zamawiającynie nie potwierdza. 

42. Dotyczy Grupy 28 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 28, pozycje: 1, 2, 3): 
przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla 
Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? 
Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych 
produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy 
ISO 11948. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

43. Dotyczy Grupy 28 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 28, pozycje: 1, 2, 3): 
pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie 
moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe 
rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom 
maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie 
produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

44. Dotyczy Grupy 28 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 28; pozycja: 3): złożenie 
oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego 
produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z 
handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania 
wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura 



nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie 
naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania 
Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

45. Dotyczy Grupy 27 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 27; pozycja: 1): 
pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5k, ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

46. Dotyczy Grupy 27 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 27; pozycja: 3): 
pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

47. Dotyczy Grupy 27 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 27; pozycja: 3): 
pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

48. Dotyczy Grupy 27 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 27; pozycja: 4): podkłady 
ginekologiczne, niejałowe, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

49. Dotyczy Grupy 27 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 27; pozycja: 5): myjki 
higieniczne jednorazowego użytku, w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od 
wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a’175 
z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

50. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar 
dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury 
i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na 
opakowaniach? Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest 
to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do 
uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy 
sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru 
niezgodnie z zaleceniami producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
51. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od 
szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość 
dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis? „Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami 
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego 
asortymentu”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
52. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 

wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz 
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
53. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
54. Czy Zamawiając w grupie 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł pakowanych w zestawach igła tętnicza i żylna? 

Pozostałe parametry  zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
55. Czy Zamawiający w Grupie 24 wyrazi zgode na zaoferowanie linitętnizej z jeziorkiem o średnicy 22mm? Pozostałe 

parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
56. Czy Zamawiający w grupie 26 wyrazi zgode na zaoferowanie dializatorów z zabezpieczeniem zatyczkami kanałów 

krwi bez zabezpieczenia na przyłączach płynu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
57. Czy Zamawiający w grupie 26 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 2,1m2? Pozostałe 

parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
58. Grupa 1, pozycja 1, 2, 4, 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą rozszerzoną o 10% i 

kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
59. Grupa 1, pozycja 3, 5, 6 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie 

konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



60. Grupa 1, pozycja 16, 17 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne w opakowaniach zbiorczych a’50szt. z 
przeliczeniem opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
61. Grupa 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze CH 21 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
62. Grupa 7, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści końcówki z podwójnym załamaniem krzywizny, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
63. Grupa 7, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści Dren Thorax z trokarem o długości 34 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
64. Grupa 7, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści dren wielokanalikowy wykonany z silikonu widocznego w 

promieniach RTG, reszta zgodnie z SIWZ ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
65. Grupa 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z odpowiednim 

przeliczeniem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
66. Grupa 10, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści pojniki dla chorych o pojemności 250ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
67. Grupa 10, pozycja 20, 21 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 
Odpowiedź: SIWZ -  DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT 
ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. 
68. Grupa 10, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści golarki typu Gallant o długości 65mm, szerokości 45mm z ostrzem 

ze stali nierdzewnej pokrytej chromem o szerokości 36mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
69. Grupa 10, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat+wata celulozowa + 

pulpa cleulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa. Posiada wkład chłonny z pikowaniami, bez taśm 
samoprzylepnych. Część spodnia podfoliowana, nieprzemakalna. Rozmiar 60x90cm. Chłonność 1177ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
70. Grupa 10, pozycja 25 Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 25 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 
postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
71. Grupa 10, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z 

wkładem chłonnym pikowanym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 
18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 
16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Bez nazwy produktu lub wytwórcy na produkcie. Waga całkowita podkładu 280 
g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
72. Grupa 10, pozycja 26 Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 26 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 
postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
73. Grupa 10, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie 

półokrągłej rękawicy. Nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony 
(części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 
cm, gramatura 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. 
Opakowanie foliowe. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
74. Grupa 10, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie 

prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z 
włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. 
Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem  Produkt pozbawiony latexu. 
Opakowanie foliowe. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
75. Grupa 10, pozycja 27, 28 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe z przeliczeniem podanych 

ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
76. Grupa 10, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki 

o składzie 50% poliester, 50% wiskoza, nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z 
możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Pakowane w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu 
jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do 
toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu, niesterylne. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. 
Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny. 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
77. Grupa 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych 

ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
78. Grupa 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
79. Grupa 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny perforowanej wiskozowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
80. Grupa 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
81. Grupa 12, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
82. Grupa 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką 

antypotną na całym obwodzie czepka. Wstawka o szerokości 4cm i długości 66cm.  Wykonany w całości z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie 
pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
83. Grupa 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką 

antypotną w części czołowej (szer. 6cm, długość 30cm). Wykonany z włókniny Spunlace 45g/m2 (bok), włóknina 
polipropylenowa 25g/m2 (góra-denko), włóknina Spunlace Mesh 38g/m2 (wstawka antypotna). Dostępny w kolorze 
niebieskim. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
84. Grupa 12, pozycja 3 Czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny 

Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Część przednia wydłużona z 
możliwością wywinięcia. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.Kolor 
niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie 
pojedynczych sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
85. Grupa 12, pozycja 3 Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny 

wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  13,5 cm 
+/- 1cm. Po wywinięciu część przednia utworzy warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem. Szyty techniką 
owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
86. Grupa 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
87. Grupa 12, pozycja 5-6 Czy Zamawiający dopuści majtki, zapewniające poczucie intymności np. podczas zabiegów, 

w kolorze granatowym?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
88. Grupa 12, pozycja 5-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
89. Grupa 12, pozycja 5-6 Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 i 6 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność 
postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
90. Grupa 12, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 25g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
91. Grupa 12, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pościel tylko w kolorze zielonym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
92. Grupa 12, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym i białym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
93. Grupa 13, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki  Foleya z gumową zastawką? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
94. Grupa 13, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
95. Grupa 14, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z maską i drenem o długości 210cm? 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
96. Grupa 14, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z maską, workiem i drenem o długości 

210cm? 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



97. Grupa 15, pozycja 15Czy Zamawiający dopuści  papier EKG do aparatu Cardio Touch w rozmiarze 215mm x 25m z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
98. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,23 mm +/-0,02, o 

poziomie protein max 94 µg/g, AQL 1,0, pakowane podwójnie: wewnętrzne papier, zewnętrzne papier foliowany?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
99. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, o poziomie protein 

max 89 µg/g, AQL 1,0, pakowane podwójnie: wewnętrzne papier, zewnętrzne folia? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
100. Grupa 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,11mm +/-0,02, o 

zawartości protein max 50 µg/g, AQL 1,5? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
101. Grupa 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5 i długości min. 240mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
102. Grupa 17, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm-300mm w zależności od 

rozmiaru? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
103. Grupa 17, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
104. Grupa 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie chlorowane, bez warstwy polimerowej ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
105. Grupa 17, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 290mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
106. Grupa 31, pozycja 1, 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 

z łącznikiem Large-lock umożliwiającym odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
107. Grupa 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon perforowany krzyżowo na odcinku 14 cm w 

rozmiarach CH 8-CH 18 ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
108. Grupa 42, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii ręki o składzie:  

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, 

wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona 

we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

109. Grupa 42, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii ręki o składzie:  

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, 

wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona 

we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

110. Grupa 42, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku o składzie: 

• 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, 

zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o 

wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, wykonana z chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm  



• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 120 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu folia-papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

111. Grupa 42, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 

cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej 

wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

112. Grupa 42, pozycja 5  -Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 

75cm x 100cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm 

Serwety poz. 1 i 2 wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 

krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 

przewodów 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

113. Grupa 42, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę złożoną zakładkowo? Pozostały 

opis i skład zestawu zgodny z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

114. Grupa 42, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki celulozowe o wymiarze 40 x 40 cm, pakowane 

a’1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

115. Grupa 42, pozycja 8 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy jednostką miary w tej pozycji jest sztuka, 

czy opakowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje Zamawiający wymaga 7000 ręczników. 

116. Grupa 42, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie: 

• 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 

cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej 

wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 

• 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm  



• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

117. Grupa 42, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie 

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi 

organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe folia - papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

118. Grupa 42, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn o składzie: 

• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w 

okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm, wykonana z 

hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we 

wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

119. Grupa 42, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 

cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem 

samouszczelniającym, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie 

krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami 

przewodów 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.  

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

120. Grupa 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione o gramaturze 35g/m2, 

wzmocnienie 40g/m2? 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

121. Grupa 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne ze standardowym rzepem w okolicy karku 

(lewy rzep - 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach 100cm H2O, 

w strefie nie krytycznej 50,5cmH2O, IB=3,2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

122. Grupa 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione o gramaturze 45g/m2, 

wzmocnienie 40g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

123. Grupa 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne ze standardowym rzepem w okolicy karku 

(lewy rzep - 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach 65cm H2O, 

w strefie nie krytycznej 53,3cmH2O, IB=3,2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

124. Grupa 43, pozycja 1  -Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne owinięte w serwetkę włókninową razem z 

2 szt. ręczników chłonnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

125. Grupa 43, pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego owinięcia fartucha? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

126. Grupa 43, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, antystatycznej 

włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

127. Grupa 43, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny tylko w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

128. Grupa 43, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną wykonaną z włókniny SMS o 

gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

129. Grupa 43, pozycja 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania. Państwa 

zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

130. Grupa 42, 43, 44, 46 - wymagane dokumenty Czy Zamawiający dopuści zamiast dokumentu wystawionego przez 

producenta włókniny potwierdzającego, że materiał podstawowy (włóknina) spełnia wymogi  normy EN 13795 -  1, 2, 

3 kartę techniczną gotowego wyrobu potwierdzającą spełnienie tej normy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

131. Grupa 44, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

132. Grupa 44, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

133. Grupa 44, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 2 warstwowego (włóknina+ PE)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

134. Grupa 44, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o perforacji co 38cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

135. Grupa 44, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści oznaczniki chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości 

medycznego silikonu, pakowane po 2 nitki po 40cm każda w jednej saszetce, opakowanie sterylne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

136. Grupa 44, pozycja 4 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

137. Grupa 44, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe sterylne z laminatu 

dwuwarstwowego (włóknina + folia)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

138. Grupa 44, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe sterylne z laminatu trójwarstwowego 

(włóknina + folia + włóknina)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

139. Grupa 44, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane pojedynczo pakowane po 10szt i 

dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

140. Grupa 44, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy jednorazowego użytku z serwetą w 

rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm (w miejsce serwety z otworem  Ø10cm o rozmiarze 75x90cm )? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



141. Grupa 44, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy jednorazowego użytku z serwetą do 

owinięcia zestawu w rozmiarze 50 x 70 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

142. Grupa 44, pozycja 7  -Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy jednorazowego użytku z serwetą do 

owinięcia zestawu w rozmiarze 50 x 70 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

143. Grupa 44, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy jednorazowego użytku z 5 szt kompresów 

gazowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

144. Grupa 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć z kompresami z gazy w rozmiarze 7,5 x 7,5 

cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

145. Grupa 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć z serwetą 50cm x 75cm z centralnym otworem 

o śr. 7cm ( w miejsce serwety o wymiarach 90 cm x 75 cm) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

146. Grupa 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć z serwetą dwuwarstwowa foliowaną z warstwą 

celulozową, rozm. 50cm x 70cm (w miejsce serwety włókninowej foliowanej o wymiarach (polipropylenowo-

polietylenowa) 90 cm x 75 cm (do owinięcia))? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

147. Grupa 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć ze strzykawką 3- częściową 2 ml (zamiast 2- 

częściową)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

148. Grupa 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć z igłą iniekcyjną 25 G (0,5 x 25 mm) w miejsce 

igły 22G x 1 ½ (0,7 x 40mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

149. Grupa 44, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego 

laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 

50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm.Spełnia wymagania wg normy EN 13795-

1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. 

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 197 cm H2O. Serweta w opakowaniu jednostkowym folia-papier, do transportu pakowana w 

worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

150. Grupa 44, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu o składzie: 

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. 

 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm 

 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową  o wymiarach 60 cm x 90 cm 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Odporność na penetrację płynów 188 cm 

H2O. Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton 

transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

151. Grupa 44, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem typu prostego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

152. Grupa 44, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie do porodu dla noworodka zawierające podkład 

chłonny 60cm x 90cm z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej (w miejsce podkładu wykonanego z włókniny 

dwuwarstwowej gramatura 55-60g/m
2
 higieniczny wysokochłonny  60 - 70 x 90 - 100 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

153. Grupa 44, pozycja 7, 8, 12 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

154. Grupa 46, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy z serwetą z wycięciem U o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm 



• 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie 

krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami 

przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2.  

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

155. Grupa 46, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów neurochirurgicznych o składzie: 

• 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm, 

• 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, z materiału dwuwarstwowego 60g/m2 

• 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, 

• 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm, 

• 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, 

• 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią 

operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m2 w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki 

płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.  

• 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

156. Grupa 46, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie: 

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z 

dwoma podwójnymi organizatorami przewodów 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 120 cm H2O.  

Opakowanie jednostkowe typu folia - papier, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

157. Grupa 46, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego o składzie: 

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: 

• 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią 

chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu)o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.  

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

158. Grupa 46, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego o składzie: 

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: 

• 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią 

chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 



• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu)o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w 

obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.  

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i 

chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

159. Grupa 46, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną wykonaną z folii polietylenowej o 

grubości 65 µm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

160. Grupa 52, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała w postaci gąbki wykonanej w 

całości z pianki poliuretanowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

161. Grupa 52, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

162. Grupa 52, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ręcznik jednorazowy w opakowaniu max 50szt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

163. Grupa 52, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

164. Grupa 52, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

165. Grupa 1, poz. 1-9,12 Czy zamawiający wydzieli poz.1-9,12 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 wy miernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

166. Grupa 1, poz. 8-9 Czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą jednostronną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

167. Grupa 9, poz. 1-4,10,14-15 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,10,14-15 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 wy miernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

168. Grupa 9, poz. 1-4,10, Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

169. Grupa 9, poz 1,4,10 Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, 

jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze 

białym, 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, sterylizacja EO? Objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł 

komory 6 cm, promień 0,75 cm) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

170. Grupa 9, poz 1,4,10 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? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

171. Grupa 9, poz 1,4,10 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

172. Grupa 9, poz. 2 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 

dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory 

kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik 



LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 

sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, 

powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

173. Grupa 9, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez 

miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

174. Grupa 9, poz. 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z 

informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

175. Grupa 9, poz. 15 Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia 

szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 

szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

176. Grupa 9, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

177. Grupa 12 poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 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 wy miernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

178. Grupa 12, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, 

zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

179. Grupa 12, poz. 1 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

180. Grupa 12, poz. 1 Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX% 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

181. Grupa 12, poz. 1 Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 

wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

182. Grupa 13, poz. 9-14 Czy zamawiający wydzieli poz.9-14 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 wy miernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

183. Grupa 13, poz. 9 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry 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? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

184. Grupa 13, poz. 9  Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

185. Grupa 13, poz. 11-12 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 

100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

186. Grupa 13, poz. 14 Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u 

pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z klamrą, port do 

pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika,  dokładny z podziałką co 25 ml, 

pojemność 2000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

187. Grupa 52, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 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 wy miernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



188. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

189. Dotyczy zapisów SIWZ:  Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

190. Dotyczy Grupy 19 poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,10: Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać 

jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

191. Dotyczy Grupy 19 poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,10: Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe 

oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a 

nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 

zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub 

napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru 

identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE 

umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

192. Grupa 29 – laboratorium Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje kubeczki żółte do analizatora Cobas o 

pojemności 0,75 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

193. Grupa 29 – laboratorium Poz. 6, 7 – W związku z panującą pandemią COVID-19 występuje zwiększone 

zapotrzebowanie na wymazówki wnosimy zatem o wydzielenie z pakietu pozycji 6 i 7 oraz utworzenie osobnej grupy 

asortymentowej dla wymazówek.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

194. Grupa 29 – laboratorium Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje jałowe pojemniki na mocz sterylizowane 

radiacyjnie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

195. Grupa 29 – laboratorium Poz. 22 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki do transportu próbek anatomicznych 

i chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu: 277x242 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

196. GRUPA 8 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 

elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, 

waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze 

złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

197. GRUPA 8 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych 

elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 

%, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, 

nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

198. GRUPA 8 pozycja 6 Czy zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24 mg H2O/500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

199. GRUPA 8 pozycja 8 Czy zamawiający dopuści beżowe paski do mocowania rurki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

200. GRUPA 35 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną z przezierną kopułą, z pompowanym 

przezroczystym mankietem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

201. GRUPA 35 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści oznaczenie numeru seryjnego na górze łyżki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

202. GRUPA 35 pozycja 3 Czy zamawiający poprzez wyrażenie „z końcówką drenu” ma na myśli maskę z zaworem? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

203. GRUPA 35 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym 

opisie: 

• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora  
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem 
zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest 



uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej  
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób 
zapobiegający zagubieniu  
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz 
informacją „OPEN”  
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości 
systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez 
uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony 
w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania  
• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 
cm  
• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie 
(zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  
• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez 
konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy 
• Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
204. GRUPA 35 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści tylko 1 maskę w zestawie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
205. GRUPA 35 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści 1 maskę w zestawie, a drugą dołączoną osobno? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
206. GRUPA 35 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści objętość worka dla dorosłych 1650 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
207. GRUPA 35 pozycja 6 Czy zamawiający dopuści szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej wyposażone w 

uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, specjalna śruba dociskająca 
umożliwiająca zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i 
uszkodzeniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu, specjalna 
pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta, sterylne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
208. GRUPA 52 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści opakowanie 500 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
209. GRUPA 52 pozycja 3 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących 

parametrach: 
• w formie prostokątnej ściereczki 
• nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5) 
• aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 
• wykonana w całości z poliestru 
• rozmiar: 12 x 20 cm 
• gramatura 100 g/m2 
• wyrób jednorazowy 
• nie zawiera lateksu 
• pakowana po 24 sztuki? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
210. GRUPA 52 pozycja 3 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących 

parametrach: 
• Myjka nasączone środkiem myjącym (PH 5,5) 
• Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części 
• Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 
• Wykonana w całości z poliestry 
• Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm 
• Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła) 
• Wyrób jednorazowy 
• Nie zawiera lateksu 
• Opakowanie 20 sztuk 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
211. GRUPA 52 pozycja 4 Czy zamawiający dopuści rozmiar 30cm x 33cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
212. GRUPA 52 pozycja 4 Czy zamawiający dopuści opakowanie a’50 sztuk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
213. GRUPA 52 pozycja 5 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę w formie rękawicy, gramatura 

100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
214. SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech 

lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - 
sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po 
przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a 
nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. 

Odpowiedź: SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 
100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI 
215. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie 

składa oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
216. SIWZ: Prosimy o dodanie do par. 6 pkt 1.4.3.1 zapisu:  „Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i 

używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 
czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy.” Część asortymentu zalicza się o produktów 
ogólnolaboratoryjnych, niezakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiada dokumentów 
dopuszczających do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje par. 6 pkt 1.4.3.1  „Oświadczenie lub dokumenty 
dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy.” 

217. Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy 

art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 

związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia 

wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu 

Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających 

na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania 

zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie 

występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na 

sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o 

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to 

tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie 

jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach niniejszego postepowania. Dokonując oceny stosowności 

podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 

4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 

45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w 

tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu 

niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie 

ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

218. Projektu umowy: Dotyczy § 2 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż 

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego 

nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty 

transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów 

przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze 

sprzedaży towaru o takiej wartości 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

219. Dotyczy § 2, ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w przypadku co najmniej dwudniowego 

opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest 

zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić 

realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego 

producenta, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” na „„w przypadku co najmniej trzydniowego 

opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest 

zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić 

realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego 

producenta z zastrzeżeniem zakupu po rażąco wysokiej cenie, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

220. Dotyczy § 5 ust 3  Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na 

termin realny tj.  - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od 



chwili jej otrzymania,  - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni 

roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową 

musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji 

wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i 

wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu 

wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 

niemożliwego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

221. Dotyczy § 6 ust. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie paragrafu na „W przypadku urzędowej 

zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy 

wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji 

ceny netto pozostają bez zmian”?. Tym samym wnosimy o wykreślenie §6 ust.3 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

222. Dotyczy § 7 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 

podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany 

zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość 

umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

223. Dotyczy § 10 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: 

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 

nieważności, 

- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

224. Dotyczy 29 - laboratorium poz. 2,3 grupa: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson czy 

Eppendorf? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson lub Eppendorf. 

225. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazów ki  o dł. 165mm, pozostałe 

parametry bez zmian? Pragniemy nadmienić, iż różnica 5mm w żaden sposób nie wpływa na wartość użytkową 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

226. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wymazówek bez 

probówki transportowej? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wymazówek bez probówki transportowej. 

227. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności 120 ml i 

całkowitej 140 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

228. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z PP z zakrętką wykonaną 

z PE, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

229. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 11 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z 

rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek 

usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt 

jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni 

użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania 

sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej 

rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty 

pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

230. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 11 Czy Zamawiający wymaga płyt białych czy przezroczystych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płyt przezroczystych. 

231. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 24 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 

użytkowej 4ml, całkowitej 5ml i wymiarach 12x75 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

232. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 27 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o 

objętości 10ul, pakowane max po 20szt ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



233. DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.1 Czy Zamawiający dopuści Nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, o 

długości 3 x 25 mm, L-50mm ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

234. DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.2 Czy Zamawiający dopuści Nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, o 

długości 3,3 x 25 mm, o dł.12cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

235. DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.5 Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektrodę artroskopowa bipolarna, 

igłowa, zagięta 90º, Ø 1,5x 0,6 mm  kompatybilna z diatermią chirurgiczną  ES 350 Emed o  długości pracującej 

115mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

236. DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.6 Czy Zamawiający dopuści Elektroda czynna do konizacji – pętla  o 

wymiarach 15x15 mm lub 20x20mm , L - 120mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

237. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycje nr 3, 4, 9, 10, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaoferowania zestawów zgodnych z wymogami SIWZ, ale posiadających w swoim składzie serwetę na stolik Mayo 

ze wzmocnieniem w rozmiarze 60cm x 145cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

238. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycja nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

osłony na kończynę 25cm x 80cm zgodnej z opisem oraz dodatkowo, pakowanej oddzielnie, taśmy samoprzylepnej 

10cm x 50cm?    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

239. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycja nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

sterylnych ręczników celulozowych o wymiarach 30cm x 33cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

240. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycja nr 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

zestawu nieznacznie różniącego się od zestawu opisanego, a mianowicie posiadającego serwetę główną w 

rozmiarze 245cm x 320cm (zamiast 220-240cm x 300-320cm) oraz serwetę nieprzylepną w rozmiarze 150cm x 

175cm (zamiast 140-150cm x 150-160cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

241. Grupa 28, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki nieposiadające ściągaczy taliowych? Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

242. Grupa 44, poz. 10 Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o składzie: 

serweta 1 L2 130x90 

serweta(owinięcie) 1 L2 150x90 

serweta kompresowa 1 
włóknina 

kompresowa 
80x60 

serweta kompresowa 6 
włóknina 

kompresowa 
25x20 

podkład chłonny z pulpy celulozowej 
typu Seni Soft 

1   60x60 

podkład chłonny z pulpy celulozowej 
typu Seni Soft 

1   90x60 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

243. Grupa 44, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające rękaw prosty zamiast rękawa typu reglan? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

244. 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. 

245. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” 

zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie 

zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z 

wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za 

zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



246. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane 

zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku, gdy 

wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą 

stratą”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w 

sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna 

zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania 

aneksu o zmianie umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

247. Pytania dotyczące treści umowy: Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 

wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 

zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować 

postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą 

poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem 

zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie 

zużycia z lat poprzednich. 

248. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z 

opóźnieniem” zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić 

w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez 

Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

249. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane 

zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne 

odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od 

umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

250. Pytania dotyczące treści umowy:Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy zostało 

dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego 

niż opisany w niniejszej umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga 

każdorazowo zgody Zamawiającego.”?  Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża 

natomiast interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie 

mógł przecież odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania 

proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy 

kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy 



Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne 

stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 

grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych 

orzeczeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

251. Pakiet 29 pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 pozycji 15 pojemnik do transportu materiału 

chirurgicznego zakręcany z mlecznego, półprzeźroczystego materiału PP (polipropylen) o wskazanej przez 

Zamawiającego pojemności ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

252. Pakiet 29 pozycje 18-19 : Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 pozycjach 18-19 zamknięcie pojemników na 

wcisk? Pojemniki te posiadają podwójny rant co jest dodatkowym zabezpieczeniem podczas użytkowania. Reszta 

parametrów bez zmian 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

253. Grupy nr 19 poz. 6 Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy o szerokości 125 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

254. Grupy nr 19 poz. 9 Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy o wymiarach 250 x 50  mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

255. Grupy nr 19 poz. 11 i 12 Czy zamawiający dopuszcza włókninę sterylizacyjną  o zawartości chlorków 0,05% i 

siarczanów 0,25%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

256. Pakiet 12 poz. 7 Prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 12 co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

257. Pakiet 12 poz. 7 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie : Higieniczna pościel jednorazowa z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 30 g/ m2. Skład pościeli: poszewka na poduszkę 80 x 80 cm, poszwa na kołdrę 200 

x 140 cm, prześcieradło medyczne 210 x 140 cm.. Przyjemna w dotyku włóknina, bezpieczna dla alergików. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

258. Pakiet 17 Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek lateksowych bezpudrowych o poziomie 

protein <35 ug/g oraz grubości na palcu min. 0,11 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

259. Pakiet 17  Poz. 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o długości min. 242 mm oraz AQL 

1,5? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

260. Pakiet 17  Poz. 5 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości protein < 50 ug/g? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

261. Pakiet 18  poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 289 mm i  poziomie protein 

poniżej 30 ug/g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza., 
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