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WYKONAWCY
ubiegajqcy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYF'IKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA

Dotyczy'. postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony

na "dostawa rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego sprzgtu

laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6Zniowego systemu pobierania krwi" - znak sprawy drobny sprzgt
j.u.1316/2020.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialajyc na podstawie art. 38 ust. I
ustawy z dnia29 slycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefr Publicznych (tj. DzU.22019 r.poz. 1843), przedstawia

poni2ej trei6 zapytaf wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej

"SIWZ''):

dot. pakietu nr 36
Poniewaz, przedmiotem zam6wienia jest zamknigty aspiracyjno-pr6Zniowy system do pobierania krwi, w
kt6rym tylko dopasowane do siebie elementy mog? poprawnie funkcjonowaf, zwracamy sig z pytaniem, czy w
celu zapewnienia kompatybilnoSci oraz bezpieczenstwa pracy Zamawiaj4cy wymaga, aby wszystkie pozycje
pakietu nr 36 pochodzily odjednego producenta? Czy w przypadku dopuszczenia element6w pochodz4cych od
r62nych producent6w, Zamawiajqcy wymaga doL4czenia do oferty oSwiadczef tych producent6w o wzajemnej
kompatybilnoSci system6w pomigdzy sob4?
OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 36
Czy Zamawiajqcy wymaga, aby prob6wki-strzykawki posiadaly kod batwny, inny dla kazdej grupy badaf?
OdpowiedZ - tak

dot. pakietu nr 37 poz. 1

Czy zamawiaj4cy wymaga statyw6w ztworzywa sztucznego, autoklawowalnych, nie wymagaj4cych skladania,
bez p6tki dolnej i g6rnej, posiadaj4cych dno i gladk4 powierzchnig wewngtrzn? w kazdym otworze na
prob6wkg?
OdpowiedZ - dopuszcza sig

dot. pakietu nr 37 poz. 3

Czy Zamawiajqcy wymaga kapilar do gazometrii, wykonanych z trwalego tworzywa sztucznego? Zastosowanie
material6w takich jak tworzywo sztvezna, eliminuje zagrohenie, jakim jest kruchoSi i mozliwoSi ukruszenia
podczas stosowania innych material6w np. szkla, co moZe prowadzii do skaleczef personelu.
OdpowiedZ - dopuszcza sig
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Dot. pakietu nr 37 poz. 7
Czy nie doszlo do omytki w podaniu iloSci sztuk zatyczek do kapilar. Do jednej kapilary potrzebne sq2 zatyczk|

Zamawiajqcy zapotrzebowal 1500 szt. kapilar a tylko 2000 szr. zaryczek,

OdpowiedZ - tak, Zamawiaj4cy wymaga 3000 szt. zatyczek,

dot. pakietu nr 37 poz. 4
Cry Za u*iaj4cy wymaga strzykawki do gazometriizheparyn1litow4 o poj. 2 ml ze znacznikiem na 0,5 ml,

1,0 ml, 1,5 mi i 2 ml pakowanej sterylnie, pojedynczo w opakowanie folia papier a nastgpnie w pudelka po 100

szt., czy strzykawki do gazomeirii zheparyn4litow4 o poj. 2 ml ze znacznikiern na 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml i 2 ml

pakowanej po 50 szt. r6wniez sterylnej.
OdpowiedZ - pakiet nr 37 poz, 4 dotyczy strzykawek niesterylnych

dot. zapis6w wzoru umowy na system zamknigty $4 pkt, 2

Zamawiaj4cy zapisal, iz ,,Towar bqdzie dostarczany do Zamawiaj4cego na koszt Wykonawcy". Prosimy o

modyfrkacjE ww punktu poprzez dopisanie ,,(.....,.) przy czym wartoSi pojedynczej dostawy nie moze byi
mniejsza niz 1 50,00 zl. retto."
Pro6bg motywujemy tym, 2e dla zam6wiefr ponizej 150,00 zl, koszly transportu, na kt6re sktadaj4 sig m'in.

koszty opakowania transpofiowego, robocizny, koszty wydrukowania list6w pfzewozowych, koszty dostarczenia

towaru do przewoZnika, s4 wyzsze niZ wartoSc mar|y uzyskanej ze sprzedairy lowatt o takiej wartoSci.

Odpow iedi - zgodnie z SIWZ

dot. zapis6w zapis6w Umowy $ I ust. 4

Zgodnie z Ustiw4 o wyrobach medycznych z dn.20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz.679 ze zm.) klasyfikacji i
kwalifikacji wyrob6w dokonuje wytw6rca produktu, Nie wszystkie wyroby objgte przedmiotem zam6wienia w

zadaniu nr 37 (dot. poz. | - statywy) zostaly zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w

rozumieniu ustawy z dnia 2A.A5.2010r. o wyrobach medycznych i w zwiqzkt z Iym, nie podlegaj4 przepisom

cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrob6w nie wystawia sig deklaracji zgodnoSci ani

innych dokument6w dopuszczajqcych do obrotu. W zwiqzku ztym zwrccamy sig zproibq o modyfikacjg zapisu

$1 ust. I poprzez dopisanie: ,,Przedmiot umowy bedacy wyrobem medYcznvm posiada atesly, zezwolenia,

Swiadectwa rejestracji, certyfikaty (. . . ., . ..)".
OdpowiedZ - tak

dot. zapis6w umowy S5 ust. I
Zwracamy sig z proSb4 do Zmawiajqcego o modyfikacjg zapis6w $5 w taki spos6b, aby wysokoSi kary umownej

naliczana byla od warloSci netto a nie brutto. VAT jest naleznoSci4 publicznoprawn4, kt6r4 wykonawca jest

zobowi4zany odprowadzii do urzgdu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty

nie ma wplywu na korzySci ekonomiczne osi4gane przezwykonawa1 z tytutu wykonania zamowienia.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet nr 3, poz. I Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie rgkawic wewn?trz pokrytych poliuretanem?

Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ,
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaoferowanie rgkawice z prostym mankietem z technologi4

Surefit (eliminacja zwijania mankietu/ dawniej nazywala tasmq adhezyjn4). Grubo$i na palcu: 0,22 mm, na

dloni: 0,20 mm, Poziom protein lateksu 5 30 ug/g wedlug zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN

455-3). Lepszy poziom AQL niz wymagany: 0,65. Pozostale parametry zgodne zSIWZ.

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 3, poz. 2 Prosimy Zamawiaj4cego o odpowiedi. czy nie zaszLa omylka w opisywaniu gruboSci

rgkawic? Zamaw\aj1cy wymaga rgkawice o gruboSci ponad 20 cm.

Odpowiedz _ tak, Zamawiaj4cy wymaga rgkawicy o grubo6ci na palcu min.0,220Inm, na dloni 0,200 mm

Pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanie rgkawic z prostym mankietem z technologi4 Surefit (eliminacja

zwijania mankietu/ dawniej \azywana taSm4 adhezyjn4), Poziom protein lateksu: < 50 uglg wedlug

,rnodyfiko*unej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3). Lepszy poziom AQL ni2 wymagany: 0,65'

Pozostale parametry zgodne zSIWZ,
OdpowiedZ - tak
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7'wracamy sig z pro$ba o wprowadzenie w $ 8 wzoru umowy zapisu umo2liwiaj4cego stronom rozwi4zanie
umowy z 3 miesigcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie nastgpuj4cego zapisu: ,,Ka2da
ze stron mo|e wypowiedziet umowg z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzeniq."
Nalezy zauwa2y6, 2e w przypadku um6w dlugoterminowych zawieranych na okres I - 2 lat w momencie
zawierania umowy strony nie s4 w stanie przewidziet wszystkich okolicznoSci oraz czynnik6w mog4cych miei
negatywny wptyw na wykonywanie zobowiqzaf tmownych dla kaldej ze stron, jak r6wnie2 w spos6b
kompleksowy i wyczerpuj4cy uregulowa6 procedury postgpowania w takich ryypadkach, Wprowadzenie
mozliwoSci rozwi1zania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zako,hczenia
stosunku prawnego pomigdzy stronami, jeheli z okre6lonych powod6w nie s4 one zainteresowane dalszym
kontynuowaniem wsp6lpracy na dotychczasowych warunkach. Maj4c na wzglgdzie dynamikg Lycia
gospodarczego, czyli pojawianie sig nowych technologii wykonywania zam6wien, czy le2 nowych 5rodk6w,
moze po kilku latach dojSd do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym r6wnie? zamawiajqcy bgdzie chcial skorzystai
z jednoshonnego uprawnienia do zakoirczenia umowy przed uplywem jej obowi4zywania. Obowi4zuj4ce
przepisy ustawy prawo zam6wieri publicznych nie zawierajqw lym zakresie Zadnych zakaz6w.
OdpowiedZ -tak,Zamawiaj4cy dodaje zapis do umowy

W zwiqzku z mozliwoSci4 problem6w zrealizacjq dostaw w czgsci lub w caloSci spowodowanych pandemi4
choroby COVID- I 9, l46ra znacznie ograniczyla dziaLalnofit, wielu producent6w wyrob6w prosimy o dodanie w
$ 5 wzoru umowy proponowanego zapisu:

,,Zamawiajqcy zobowiqzuje sig odstqpit od dochodzenia kar lub odszkodowari zawartych niniejszej umowie z
tytulu op6inieniq w dostawie wyrob1w objgtych niniejszq umowq o ile op1lnienie to wystqpi z przyczyn
niezale2nych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemig Covid-19. Wykonmuca zobowiqzany jest do
przedstawiania Zamawiajqcemu wplywu okolicznolci zwiqzanych z wystqpieniem COVID-19 na nale2yte
wykonanie umory oraz wplywu okolicznoici zwiqzanych z wystqpieniem COVID-19, na zasadnoi1 ustalenia i
dochodzenia tych kar lub odszkodowqh, lub ich wysokoit, stosownie do art. I 5r ust. 6 ustmuy z dnia 2 mqrcq
2020 r. o szczeg6lnych ronuiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziqlaniem i nvqlczaniem COVID-
| 9, innych chordb zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych," .

OdpowiedZ -tak,Zamawiaj4cy dodaje zapis do umowy

Pakiet nr 2l Poz, 2 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie maski tlenowej do podawania tlenu o
wysokiej koncentracji, z workiem z zaworem jednokierunkowym i drenem o dlugoSci 2l0cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 63 - okularki - Prosimy zamawiaj1cego o dopuszczenie Okulark6w do fototerapii noworodk6w o
zblihonych parametrach 1 op. : min. 20 szt.; w trzechrozmiarach: zwykl.e - ob. gtowy 30-38cm (+/- 2cm), dla
wczeSniak6w 24-33 cm (+l- 2cm), milao 20-28cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas
leczenia 26haczki, mocowane wok6l glowy posiadaj4ce dwa niezaleane punkty regulacji, zapobiegajqce
przypadkowemu przesunigciu i umoZliwiajqce precyzvjne dopasowanie do gl6wki dziecka. Okularki: w ksztalcie
litery Y, wykonane z jednego materialu zmniejszaj4cego podrahnienia sk6ry, mile w dotyku i wygodne dla
gl6wki ilwarzy dziecka; chroni4ce oczy przed szkodliwym dzialaniem Swiatla, nie zawieraj4cego lateksu

Odpowiedf - zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy - W zwiqzku z wystgpowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy
okolicznoSci nadzwyczajnych zwiqzanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwraaamy sig z wnioskiem
wprowadzenie, na podstawie at.473 $2 KC zaslrzelenia, 2e do czasu ustania ww. okolicznoilcilqczna
odpowiedzialnoSd odszkodowawaza Wykonawcy wynikaj4ca z niewykonania lub nienale2ytego wykonania
umowy, niezalelnie od podstaw prawnych dochodzonego toszczenia (w tym zlytvlu kar umownych), bgdzie
ograniczona wylqcznie do szkody wyrz4dzonej umy6lnie zgodnie zart.4i3 $2 KC.
W Swietle aktualnych uwarunkowaf zwiqzanych w sytuacj4 epidemiologicznqt na Swiecie praktycznie Zaden
dystrybutor sprzgtu medycznego nie mohe zagwatantowa( dostawy towar6w stanowi4cych przedmiot
zam6wienia. Producenci realizuj1Zam6wionia wg okreSlonych priorytet6w, wynikaj4cych z tendencji i
zapottzebowaf og6lnoSwiatowych, Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiego6 asoftymentu
ptzeznaazonego na Pafstwa rzecz mohe byi problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i
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transportem wewngtrznym) . W zwi4zku z powy2szym zaciqganie zobowiqzafi w aktualnych warunkach,

obarizonych duZym ryzykiem odpowiedzialnoSci kontraktowej, mo2e byc niemo2liwe, rrawet przy dolozeniu

maksimum starannoSci przy ichrealizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o nastgpuj4cej heSci:

,,W zwiqzku z wystgpowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznoici nadzwyczajnych zwiqzanych

ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania lqczna odpowiedzialnoit odszkodowawcza

Wykonawcy wynikajqca z niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, niezale2nie od podstaw prawnych

dochodzonego roszczenia (w ty* z tytulu kar umownych), ograniczona iest wylqcznie do szkody wyrzqdzonej

umyllnie zgodnie z art. 47i f2 KC."
OdpowiedZ - tak, Zamawiaj4cy dodaje zapis do umowy

Pakiet 40 :

pozycjanr 1 Czy w miejsce pierwotnych parametr6w Zamawiajqcy zgodzi sig na zaoferowanie jednorazorych

kleszczy biopsyjnych o zwigkszonej pojemnoSci lopatek, bezigly, z podw6jnym systemem ciggiel

umo2liwiaj4-ych otwieranie sig szczypiec zawszebezwzglgduna spos6b zagigcia; z podw6jnymi otworami w

szczgkach, zfunkcja biopsji stycmych; pokryte hydrofih4 powtrok4 redukujqc4 tarcie i ulatwiaj4c4 przejScie

przezkanalroboczy endoskopu nawet przy je go zlaczrrym zagigciu; $rednica szczqk'.2,2 mm,2,4 mm, dtugoSd
j60 .1n, z czarnymimarkerami sygnalizacyjnymi informuj4cymi o momencie wysunigcia kleszczy z kanalu

roboczego, Srednice wsp6lpracuj4ce zkanalem roboczym 2,8 mm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pozycjanr 2 Czy w miejsce pierwotnych parametr6w Zamawiajqcy zgodzi sig na zaoferowanie jednorazorych

kleszczy biopsyjnych o zwigkszonej pojemno6ci lopatek, bezigly, z podw6jnym systemem ciggiel

umozliwiaj4cych otwieranie sig szczypiec zawszebezwzgTqdl na spos6b zagigcia; z podw6jnymi otworami w

szazQkach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrohln4 powlok4 redukuj4c4 tarcie i ulatwiaj4c4 przejScie

przezkanalroboczy endoskopu nawet przy je go zracznym zagigciu Srednica szczgk:2,2 mm,2,4 mm,2,8 mm;

dtrugoSi 240 cm, z czarnymimarkerami sygnalizacyjnymi informuj4cymi o momencie wysunigcia kleszczy z

kanalu roboczego, kleszczyki o Srednicy szczgk2,8 mm - wsp6lpracuj 4ce zkanalem roboczym 3,2 mm,

pozostale Srednice wsp6foracuj4ce zkanahem roboczym 2,8 mm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pozycjanr 3 Czy w miejsce pierwotnych parametr6w Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie pgtli do

polipektomii jednorazowego uzytku, wykonanych z plecionego, usztywnionego drutu , Srednica otwartej pgtli -

l0-- ,l5mm, 20 mm,25 mm,33mm, Srednica oslonki - 2,4 mm, dlugoSd robocza24} cm, dostgpne kszlahy -
owal , pakowanych po 10 sztuk?
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

Pozycjanr 5 Czy w miejsce pierwotnych parametr6w Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie zestawu do

opaikowania 2ylak6w przelyku zawieraj1cy 7 podwiqzek, wykonanego zmaterialu hypoalergicznego,

nlezawieraj4cego lateksu, podwi4zki zamontowane w spos6b nieograniczaj4cy pola widzenia 
'wyposazone 

w

gigtkidren, przeztaczony doirygacjimiejscaobliteracji, prryt4czany dogtowicy,zestaw zmechaniczn4i
dZwigkowq sygnalizacjq momentu uwolnienia podwi4zki ?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakietnr 27.
Pyt. 1.poz.l.Prosimy o dopuszczenie drenu o Sr, 5,6mm/8,0mm i dl,21Ocm zregulacj4sily ssania.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt.2.poz.2,Prosimy o dopuszczenie drenu o Sr. 5,6mm/8,0mm i dl.21Ocm zmantsalnqregulacj4 sily ssania z

l4cznikiem schodkowym do cewnik6w o r6znej Srednicy, bezzaczepu,sterylny.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt.3.poz.3,4.Prosimy o dopuszczenie r6wnowaznego systemu do odsysania, o nastgpuj4cych cechach: - wklady

posiadaja w pokrywie dwa kr6ice ( pacjent, pr6imia ), o r62nej Srednicy, co zapobiega mylnemu podl4czeniu

drenOw. Kr6iiec przyl4czeniowy do pacjentajest uniwersalny(takze do zabieg6w ortopedycznych): gladki i
rozszerzaj4cy sig, przez co dostosowany jest do dren6w o r6znej Srednicy, wklad( a tym samym kr6ciec

pacjenta) mo1la skierowad w dowohym kierunku. Wyposazone s4 w filtr hydrofobowo-antybakteryjny,

zabezpieczaj4cy 2r6dto ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysan4 wydzielina, w dwa

uchwyty w postaci pgtli do wygodnego demontaZu oraz szeroki port do aplikowania saszetek Zelujqcych.

Wklady samo zasysaj4 sig i samo uszczebtiaj4po uruchomieniu ssania. Wktady wykonane z polietylenu,

czgsciowo sprasowane, wymiana wklad6w po odl4czeniu drenu ssania z pokrywy wkladu, bez odLqczanra od
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zr6dta ssania. Wklady oraz kanistry okr4gte, wystgpuj4 o pojemno5ci 1000m1 , 2000m1. Kanistry kompatybilne z
oferowanymi wkladami, ze skal4 pomiarow4 co 100ml(klasa I), z mozliwoSci4 mycia rgcznego, mechaniczlego.
I(anistry zprzezroczystego tworzywa, zmolliwoSci4 sterylizacji w temp.121st.C, wyposaZone s1w zaczep do
mocowania bez innych przylqczy. PowyZej opisany system charakteryzuje sig prostot4 obslugijak i
bezpieczehstwem uZytkowania. Oferowany system spelnia najwy2sze normy jako6ciowe i bezpieczefstwaa
zarczem jeslkonkurencyjny cenowo. ZgodaZamawiaj1cego umozliwi zaoferowanie systemu
najnowoczeSniejszego na rynku, ze wzglgdu na opatentowan4, antybakteryjn4 technologig produkcji wklad6w i
pojemnik6w ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezplatne
wyposazenie oddziaL6w w kompatytilne pojemniki ( o wlaSciwoSciach antybakteryjnych ) wielorazowego
uZytku w przypadku wybrania naszej oferfy.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4.dot.poz.3,4.Czy zamawiaj4cy wymaga, aby nakaldym wkladzie byla umieszczonafabrycznie
nadrukowana data waznoSci i numer serii? Zamawiaj4cy ma w6wczas peln4 kontrolg nad uzywanym
asoftymentem pod wzglgdem przydatnoSci(data waZnoSci) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po
dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkg na oddzialy.Fabrycznie nadrukowana data
waznoSci,warunkuje tak2e, kontrolg nad skutecznoSci4 i przydatnoSci4 filtr6w we wkladzie.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

Pytanie 5.po2.5. Prosimy o dopuszczenie zestawu z koric6wk4 Yankauer CH2loraz drenem o d1.400cm i
Srednicy 5,6mm/8mm.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Pytanie 6,po2.6,7 ,9. Prosimy(zgodnie z ustaw4 o ZP) o wydzielenie do osobnego pakietu w/w pozycjg , poniewaz
ich l4czenie nie ma uzasadnienia merytorycznego i ogranicza swobodg konkurencji.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Pytanie 7.poz,8.Prosimy o dopuszczenie saszetek z silnie wi4Z4cym plyny proszkiem Zeluj4cym o gramaturze
2og.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Pytanie 8.poz. 10. Prosimy o dopuszczenie kanki typu Yankauer CH2l,kontrola odsysania rarqczae, sterylna.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

dotyczy Zadania nr 28 Czy Zamawiajqcy wymaga, aby elektrody neutralne umolliwialy wykorzystanie przy
pacjentach doroslych i dzieciach o masie powyZej 5kg?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 10 poz.22 Czy Zamawiaj4cy dopuSci Dren T-Kehr do drenaZu dr6g 26lciowych z migkkiego
lateksu, wymiar 80x5x5cur w rozmiarze CH 12 i CH 16?

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz.3,4 Czy nie zaszla oczywista omylka pisarska i Zamawiaj4cy mana mySli papiery
oryginalne w prawidlowym rozmiarze 1 1 0mmx20mb?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz.9 Czy Zamawiajqcy dopuSci papier KTG UT-3000A w skladance po
1 1 1 mmx I 0 0mmx I 5 0 szluk z o dpowiednim przeliczeniem zamaw ianej iloSci?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet l9 poz. 12 Czy Zamawiaj4cy dopuSci zel a'250 gram z odpowiednim przeliczeniemzamawianej
iloSci?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet l9 poz. 18 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci papier w rozmiarze 210mmx140mmx250?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet 19 poz.24 Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier w rozmtarze 57x20?
OdoowiedZ - tak
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Dotyczy Pakiet 19 poz.28 Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier w rozmiarze2I5x280x250?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.2 i 3 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie czepk6w w opakowaniach a'lO0sztuk z

j e dno cze snym pr zelic zeniem zamaw ianej i lo S c i na op ako w ania.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.5 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie foliowych ochraniaczy na obuwie.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.6 Prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie fatlucha w caloSci nieprzemakalnego o

gramatwze 40.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.7 Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie oslony w rozmiarze l4x250cm.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.8 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie fartuchaw rozmiarzeTlxl20,w
opakowaniach a'100sztuk z jednoczesnymprzeliczeniem zamawiatej iloSci na opakowania.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dolyczy Pakietu 23 poz.8 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie fartuchaw tozmiarze 75x150, w rolce

a'lO0sztuk z jednoczesnymprzeliczeniem zamawianej iloSci na rolki.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy Pakietu 23 poz.9 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie czepkazgodnieponi2szym opisem: Czepek

lekarski, wi4zany na troki, oddychaj4cy z 5 warstwow4 wkladk4 przeciwpotn4 w czgSci czolowej w kolorze

bialyrr-, wiqzany z tylu glowy na troki w kolorze biatym o dtr.20 cm, tozmiar uniwersalny. Rozmiar wkladki
pochlaniaj4cej pot 7 x 29 cn (+l-0,5 cm) Material: otok: Spunlace 45 glm2 niebieski, denko: Polipropylen 25

glm2biale, wkladka chlon4ca pot: Spunlace 40 glm2 biala, Kolor: niebieski
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz.9 Prosimy zamawiaj1cego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na

zlo2enie wigkszej iloSci konkurencyjnych ienowo ofert.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Dolyczy Pakietu 23 poz. 10 Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie czepk6w z wiskozy perforowanej.

OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu 23 poz. bez numeru (zargkawki niejalowe. . . ) 1 . Prosimy Zunawiaj4cego o dopuszczenie

zargkawk6w ze (;ci4gaczem z gumki. 2. Prosimy Zamawiaj4cego o podanie Srednicy zargkawka. 3. W zwi1zku z

tym, Le norma PN-EN 13795 dolyczy wyrob6w sterylnych, prosimy o odst4pienie od wymagania posiadania tej

normy na w/w pozycje .

OdpowiedZ - zamawiaj4cy dopuszcza zargkawki ze Sciqgaczami z gumki, Srednica umozliwiaj4ca swobodne

zalohenie na fartuch ochronny, wykreSla sig zapis - norma PN-EN 13195.

Dotyczy Pakietu 23 poz. 12 Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie pokrowca zwszytymjednym paskiem o

dlugoSci okolo l50cm,bezmolliwoSci wi4zania. Pasek przelohony naukos, przezramiqibok.
OdpowiedZ - tak

DotyczyPakiet24poz. I l. Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie przeScieradla w rozmiatze240xl60cm.2.
Prosimy o okreSlenie, jakiej gramatury oczekuje Zamawiaj4cy?
OdpowiedZ - tak, min. 17 glm2

DolyczyPakiet24 poz.2 Prosimy o okreslenie, jakiej gramatury oczekuje Zamawiajqcy?

OdpowiedZ -min.l7glm2

Dotyczy Pakiet24 poz. 3 Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przeScieradla z jedn4 warstw4 bibuly.

OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSLWZ
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Dotyczy Pakiet 24 poz. 4 l. Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przescieradla papierowo-foliowe
nieprzemakalne, niesterylne w rozmiarze 80x21Ocm wzmocnionego nitkami. 2. Prosimy Zamawialqcego o
dopnszczenie przeScieradla nieprzemakalnego wl6kninowo-foliowego.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakiet24 poz. 5 Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie przescieradla o szerokoSci min. 3 8cm.
OdpowiedZ - tak

Dolyczy Pakiet24 poz. 6 Prosimy Zamawiaj4cego o dopuszczenie przeScieradla o gramaturze min. 38cm.
OdpowiedZ - tak, min, 38 g.

Czy Zamawiajqcy w Pakiecie 30 w pozycji I dopuSci (dotychczas stosowany przezZamawiaj4cego) zestaw do
drenazu klatki piersiowej o pojemno6ci 2100 ml r+yskalowany co 5 ml w zakresie 0-200 ml i co l0 ml do 2000
ml; zestaw spelniaj4cy wszystkie pozostale wymagania SIWZ. Decyzja Zamawiaj4cego pozwoli na
przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakoSciowo na pozostaly w pakiecie asoftyment.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, poz' 12-15 Czy Zamawiajqcy wydzieli poz. 72-75 do osobnego pakietu, takie rozwi4zanie pozwoli
innym firmom specjalizuj4cy sig w danym asortymencie, na zlo2enie konkurencyjnej oferty, a tym samym
umozliwi Zamawiaj1cemu na osi4gnigcie oszczgdnoSci i wymiernych korzySci finansowych?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 4, poz. 12-15 Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dopuszczenie strzykawki dwuczgsciowej bez
kolorystycznego na pojedynczym opakowaniu?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 4, poz. l2d Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dopuszczenie strzykawki dwuczgsciowej poj 20 ml w
opakowaniu po 80 szt. z odpowiednimprzeliczeniem a formularzu cenowym?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, paiz 13 Czy Zamawiaj4cy wymaga Stlzykawki 100 ml cewnikowa z czyteln4, podw6jn4 skal4
pomiarow4?

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Pakiet 4, poz. 13 Czy Zamawiajqcy wymaga Strzykawki 100 ml cewnikowa z podw6jnie uszczelnionym
tlokiem ?

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Czy Zamawiajycy bgdzie wymagal, by zaoferowane elektrody byly przetestowane do u2ycia z defibrylatorarni
LIFEPAK, zgodne z instrukcj4 obslugi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylator6w LIFEPAK nie
ponosi odpowiedzialnoSci za incydenty medyczne lub nieskutecznoSi terapii wynikaj4ce zu|yciaakcesori6w
niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obslugi defibrylatora.
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiaj4cy dopuSci do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrob6w z dokladnoSci4 do trzech
lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespolu Arbitr1w (Orzecznictwo Zespolu Arbilrdw , sygn. akt UZp/ZO/0-2546/06)
,,dopuszcza sig podawanie cen z dokladnoiciq do trzech, a nqwet 4 m-c po przecinku, dla wyrob6w masowych,
w6wczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie cenq transakcyjnq (nie ma,
bowiem mo2liwoici zakupienia jednej sztuki ezy, koricdwki czy szkielka)',.

OdpowiedZ - tak
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Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg naustalenie pakiet6w 37,38,39 rninimalnego terminu dostawy wynosz4ceBo 2

dni?

Jednym z kyteri6w oceny ofefi w niniejszym
przez Zamawiaj Ecego ustalona na 40 Yo,

postgpowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium zostala

Ze sposobu ltczenia punkt6w w tym kryteri6w
termin dostawy wynosz4cy I dzieil

okreSlonym w SIWZ wynika, 2e najwyLej oceniony zostanie

$TARSZ

Czyli wykonawca, kt6ry zaoferuje termin dostawy I dzieh

bardzo kr6tki termin dostawy np.2 dniowy - tylko 20 pkt'
otrzyma 40 pkt., a wykonawca, kt6ry zaofetuje teL

Tak du2ej r62nicy punktowej drugi wykonawca nie

jest w stanie zrekompensowai cen4.

iednodniowy termin dostawy mog4 zaoferowaf wykonawcy, kt6tzy maiq siedzibg blisko siedziby

Zamawiaj4iego, b4d| wykonawcy, kt6tty tu wszelk4 ceng, chcq uzyska(, zam6wienie publiczne i mimo

SwiadomLicile,go, ze nie s4 w stanie zagwarantowa6 jednodniowego terminu dostawy, oferuj4 go tylko po to,

;
bowiem na o96l z uslug frm przewozowych, kt6re co o

po odbiorze to*uru t iugutynu wykonawcy, ale i'

musi byi wcze6niej ,ur.l"riro** zam6wienie, li

zam6wienie wplynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesigciu

zam6wie1 dziennie, nie bgdzie w stanie zawsze nad42yc z realizacj1 zam6wienia w dniu, w ktdrym ono

wplynglo.
Dlatego teL uwa2amY, 2e oferowanie
czynem nieuczciwej konkurencj i. Za

do wygrania przelargv "za wszelkq
Jednoznacznie jest wskazane, 2e zao

moZliwe do spelnienia, godzi w dobre obyczqe i narusz

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2072 r., o
mo2e byt kaide nieuczciwe dzialanie innego przedsi

innych przedsigbiorc6w rzetelnie oferujqcych swoie

Odwolawczei, takie dzialania nakierowane by byly na

wygrania za wszelkq ceng przetargu prowadzonego

n"iJrealny czas reakcji giipy i"tirrincyjnej, co w istocie stanowiloby zachowanie sprzeczne z dobrymi

obyczajami w dziatalnoif glspodarczej,' goirqce w zasady uczciwei konkurencii' Takim zachowaniem z calq

piwno"iciq jest oferowanie-iwiadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spelnienia (,.') po to

tylko, by uzyskat zamowienie.
Zamawiajqcy, kt6ry jest zobowi4zany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i,r6wnego traktowania

wykonawc6w oraz prowadzenia postgpowania zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci _i przejrzystoSci nie

powinien poprzez kryteria o".ny bf..t-godzi| sig na nieuczciwe czyny wykonawc6w, dlatego te2 powinien

okreSlii minimalny termin dostawy (np. 2 dni).

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, kt6ry jest terminem najbardziej realnym i

bezpiecznym dla wy awia r6wniez fakt' 2e

p.r"d-iot!- pakietu uLywa ich stale imoae

planowae wcieSniej a' dla jednodniowego

terminu dostawy.
OdpowiedZ - zgodnie zpkt. 19.2 SIWZ, minimalny termin dostawy wynosi 2 dni (dla wszystkich zadatt)

Proiektu umowv - Zalucznik nr 9:

Dotyczy $ 2 ust. 4 prosimy o dopisanie sformulowania,iz'. ,,uwzglgdnienie nowej stawki nast4pi automatycznie

w dacie Jkreslonej przez prtepisy wprowadzaj qce zmia g stawki VAT, bez konieczno6ci zawierania odrgbnego

aneksu

OdpowiedZ - wszystkie zmiany treSci umowy wymagaj4 formy pisemnej

Dotyczy $ 4 ust. I prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiapcy v,ryrazizgodgna dodanie do umowy sformulowania,

iZ ,',Z,amiwiaj4cy bgdzie skladal zam6wienia wedlug bie14cych polrzeb, pfzy czym warto66 zam6wienia

jednostkowego nie powinna byd mniejsza ni2 150 zl ne|to"?

proibg motywujemy to tym, te dla zam6wiefi poni2ej t 50 zl koszty transportu na kt6re slcladaiq sig m.in': koszly

opakowania transportowego, robocizny, iostty wydrukowania list6w przewozowych. i faktury, koszty

clostarczenia towaru prru""prrnroinika, sq wy2sze ni2 wartoit mar2y uzyskanei ze sprzeda?y towaru o takiei

wartoici.

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska
An Irzgbskn



Odpowiedl - zgodnie zSIWZ

Dotyczy pakietu 39 pozycja 10 - Prosimy o wyjaSnienie czy Zamawiajqcy wyrazizgodg na zaoferowania etykiet
pakowanych po 500 szt.?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 1, pozycja I Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice o gruboSci na mankiecie min 0,06mm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet l, pozycja I Czry Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice zgodne z normq EN ISO 374-1,5, EN3j4-2,4,
ENl6523-l ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet l, pozycja 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice wykonane z teksturowanej folii HDPE+ LLDPE?
OdpowiedZ - tak

Palriet 2, pozycja 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice o poziomie protein max 94stglg, posiadaj4ce specjaln4
waftstwg antyposlizgow4 zapewniaiaca pewny chwyt, o grubosci na dloni 0,r9mm l+b,ot;, o'angos"r od
minimum 215mm do minimum 285mm w zalehnoilci od rozmiaru?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci rgkawice pudrowane o poziomie protein rnax 89pg/g, o gruboSci na dloni 0,l4mm
(+0,02), o dlugoSci od minimum 280?
OdpowiedZ - Zgodnie zSIWZ

Pakiet 2, pozycja 3
Czy awice o poziomie protein max 33pg/g, , obustronnie polimerowane i lekkochlo 0,19mm+/-0,01, o dlugoSciminzl}-590mm w zaleznoSciod rozmiaru?
Odo

Palriet 2, pozycja 4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice posiadaj4ce specjaln4 warstwg antyposlizgo wE zapewniajqc? pewny chwyt,
o gruboSci na dloni 0,18mm (+0,02), o dlugo6ci min.280-300mmw zals2noSciod r-ozmiart? 

'
OdpowiedZ - tak

Pakiet 2, pozycja 5
Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice o gruboSci na palcach 0,33-0,40mm, na dloni 0,27-0,35mm. na mankiecie
0,20-0,22mm. o dlugoSci 480mm (+10), AeL 1,5?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 6, pozycia 2 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci sondg Sengstakena o dlugoSci 850 mm, wykonan4 z najwy2szej
jakoSci.100% biokompatybilnego silikonu, czteroSwiatlor 4, w zakresie rozmiar6w l6F; 18F; 20 F?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 6, pozycia 2 Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu posiadania przez Sonde Sengstakena balonow z
zastawkami?
Odpowiedz - zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, pozycja 7,8,9,10,76,16a,16b,17'19,20,21 Zwracamy sig z proSbE do Zamawiajqcego o wydzielenie
wy2ej wymienionych pozycji co umozliwi zlo2enie bardziej konkurencyjnej oferiy 

-wigksiej 
iloSci

wykonawc6w.
OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Pakiet 10, pozycja 13 Czy ZamawiajEcy dopuSci iglg do znieczuleit podpajgczyn6wkowych pencil point 25 G z
iglqprowadz4cq20 G o dlugoSci 120 mm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 10, pozycja 15 Czy Zamawiajqcy dopuSci butelkg do dlugotrwalego odsysania ran o pojemnoSci 200 ml?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ
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Pakiet 10, pozycja 18a-b Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren brzusmy wykonany w 100% z silikonu i o dlugoSci

50 cm w pelnym zakresie rozmiar6w?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 10, pozycja 22 Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren T-Kehra o dlugo(ci ramion 450 mm x 180 mm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet ll, pozycja I Czy Zamawiajqcy dopu6ci marker chirurgiczny sterylny, pakowany pojedynczo i
pakowany w opakowaniu zbiorczym a'50 sztuk?

OdpowiedZ - tak

pakiet 11, pozycja 2a i 2b Czy Zamawiaj4cy dopu6ci dren wielokanalikowy do ran (rurkowy), wykonany z

silikonu medycznego o naiwyZizej biokompatybilnoSci, w calo5ci kontrastuj4cy w RTG, o przekroju jak na

zdjgciu, bez spinkido moiowania, pakowany podw6jnie (folia, folia-papier), sterylny, a'| srt', w rozmiarze

25mm x 400mm ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu'

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet 11, pozycja 3 Czy Zamawiaj4cy dopuSci dren z trokarem aluminiowym, pozostaly opis zgodny zSIWZ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

pakiet 11, pozycja 4 Czy Zamawiaj4cy dopuSci liczniki igiel pakowane pojedynczo zptzeTiczeniem iloSci na

192 sztuki?
OdpowiedZ - tak

pakiet 13, pozycje | - 3 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurki anatomicmie uksztaltowane w opakowaniach folia-

papier bez punktowych zgtzew6w?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 13, pozycje 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurki zbrojone z mankietem i prowadnic4?

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Pakiet 13, pozycje 3 Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu aby rurki intubacyjne dla noworodk6w mialy

kofrc6wkg w kolorze czamYm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 13, pozycja 1 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rurkq tracheostomijn4zmedycznego PCV, silikonowan4?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 16, pozycja I Czy Zamawiaj4cy dopuSci pojemnik do pobieraniapoptuczyn z drzewa oskrzelowego z

kontrol4 sily ssania, Poj. 20ml ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 16, pozycja 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci l4cznik k4towy obrotowy jednorazowego uzytku?

Odpowiedz - tak

pakiet 17, pozycja I czy zamawiaj4cy dopusci cewniki Foleya z gumowQ zastawl<q?

Odpowied2 - tak
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Pakiet 17' pozycja 2 Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewniki Foleya z plastikow4 zastavk4 pakowany podw6jnie:
wew. - folia, zew. - folia / papier? ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet lT,pozycja3 Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do odsysania znieprzezroczystym konektorem?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycja 3 Ctry Zamawiajqcy dopuSci cewnik do odsysania z otworem centrahym oraz dwoma
otworami bocznymi naprzemianlegtymi ?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycia 4 Czy Zamawiaj1cy dopuSci cewniki do odsysania g6rnych dr6g oddechowych w zakresie
rozmiar6w CH 6 do CH8 hwvkluczeniem CH 4)?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 17' pozycja 4 Czy Zamawiajqcy dopuSci cewniki do odsysania g6rnych dr6g oddechowych z otworami
naprzemianlegtymi?
OdpowiedZ - tak

Pakiet lTrpozycjaT Czy Zamawiaj4cy dopuSci dwudrozny Zestaw do godzinowej zbi6rki moczn, Komora
kolekcyjna zbial4 tyln4 Scian4, podzielona na dwie komory poSrednie, ze skalq, co lml od 3 do 40m1, co 5ml w
zakresie 40 - 100m1 orazco 10ml w zakresie 100 - 500m1, Zestaw wyposaZony w 2 filtry hydrofobowe, oraz2
bezzwrotne zastawki - w worku oraz pomigdzy komor4 pomiarow4 a drenem, Obrotowy zaw6r spustowy oraz
podw6jny system mocowania (wieszak oraz regulowane taSmy), Worek zbiorczy o pojemno6ci 2000m1 z
zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwarlej zakLadce (moZliwo6i podwieszenia).
Dwu6wiattowy dren o dlugoSci 120cm wzmocnionym spiral4 antyzagigciowqprzy wyjlciu z komory, zklamrq
zaciskow4, zakonczony l4cznikiem stozkowym z zatyczkq, wyposazony w beziglowy port do pobierania pr6bek.
Sterylny, opakowanie folia/papier?
W ruzie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do odrgbnego pakietu.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 17, pozycja l0 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zglgbniki Zol4dkowe w zakresie rozmiar6w Ch16-Ch20 z
w yl4czeniem rozmiaru Ch3 5 ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 17, pozycja l0 Czy Zamawiajqcy dopuSci zgtgbnik Zol4dkowy w rozmiarze Ch 35 o dtugoSci 1000 mm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 17, pozycja 14 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci cewnik do Nelaton znieprzezroczystym konektorem?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, pozycja 14 Czy Zamawiaj4cy dopuSci cewnik do Nelaton przezroczysty?
Odpowiedz - tak

Pakiet 18, pozycja 3 Czy Zamawiajqcy dopu6ci kieliszki pakowane a'9}srt. orazich wyceng zprzeliczeniem
iloSci na 1000 opakowaf?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja ll Czy Zamawiaj1cy dopuSci ostonki medyczne na glowica pakowane po a'144 szt. oraz ich
wyceng zprzeliczeniem ilo6ci na 25 opakowari?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, pozycja 20 Czy Zamawiajqcy dopuSci golarkg medyczn1 w)?osazon4 w karbowany uchwyt,
wy ci gcie zap ewnia dokladny
widok golonego miejsca, specjalny grzebiefizapobiegaj4cy zapychaniu sig ostrza, Mo2liwoSi odlamania ostrza
po uzyciu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem. Mozliwe golenie na sucho i na mokro.
Jednorazowego uZytku. Wymiary 6,5 x 4,5 cmoraz wymiary ostrza: 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
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Pakiet
p6lokr
strony
14 cm

OdpowiedZ - tak

pakiet 18, pozycja 26 Czy Zamawiaj4cy dopusci myjki pakowane a'l0szt z jednoczesnym przeliczeniem

zamawianych iloSci?
Odpowiedl - tak

pakiet 18, pozycja 34 Czy Zamawraj4cy dopusci kaczki damskie wykonane z polipropylenu?

OdpowiedZ - tak

ego mYcia gtowY' Zewnqtrzna
myj4cymi oraz odzYwk4. Nie
dopropylob et aing or az dioctan

mo2liwoSci4 podgrzania w mikrofal6wce (20 sek' w

ako produkt kosmetYcznY?

OdpowiedZ - tak

pakiet 18, pozycja 36 Czy Zamawiaj4cy mial na mysli basen plaski czy glgboki?

OdpowiedZ - ptaski

Pakiet 19, pozycja 3 Czry Zamawiai4cy dopuSci oryginalny papier do videoprintera w rolkach o dlugoSci 20m

orazjego wyceng zptzeliczeniem iloSci zamawiatych rolek do 210?

OdpowiedZ - tak, iloSi bez zmian

Pakiet 19, pozycja 4 Czy Zamawiaj4cy dopuSci oryginalny papier do videoprintera w rolkach o dlugo6ci 20m

oraz jegowyceng zprzeliczeniem itoSiizamiwianych rolek 9i zaokr4gleniem,,w 9619" do 53 rolek?

OdpowiedZ - tak. ilo6c bezzmian

pakiet 19, pozycja 6 czy zamawiaj4cy dopusci papier do KTG 112 x 100 x 100 z przeliczeniem ilosci na 45

sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycja 8 Czy Zamawraj4cy dopusci papier do aparatu AsCard Mr Gold w rolce o dlugoSci 20m z

przeliczeniem iloSci na 300 rolek?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycja 12 Czy Zamawiajqcy dopuSci Zel do EEG a'0,25kgzptzeliczeniem ilosci na 80 sztuk?

Odpowiedz - tak

pakiet 19, pozycja 15 czy Zamawiaj4cy dopusci 2el Sciemy o pojemnosci 250 g oraz jego wyceng z

przeliczeniem iloSci do 39 opakowafr?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19, pozycia 16 Czy Zamawiaj4cy dopuSci papier do programatora Biotronik 111 x 125 x 200 z

przeliczeniem ilo5ci na 75 sztuk?

OdpowiedZ - tak

pakiet 19, pozycja22 Czy Zamawiajqcy dopu6ci papier do defibrylatora Lifepack 12 w rozm. 106mm x25m?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19,pozYcia26
Czy Zamaiiaj[cy dopusci papier do aparatu Avalon FM-20 o wymiarach 150 mm x 100 mm x 150 kaft?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 19'pozycia29
Czy Zamawlaj4cy dopuSci papier o szerokoSci 60 mm?

OdpowiedZ - tak
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Pakiet 19;pozycja29
Czy Zamawiajqcy dopuSci papier o wymiarach 58 mm x25 m?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja I W zwi4zku z pojawieniem sig na rynku masek, kt6re nie spelniaj4 standard6w medycznych
prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj4cy oczekuje masek zgodnych z norm4 PN- EN 14683:2019 + AC:2019
Maski medyczre. Wymagania i metody badaf, co ma byc potwierdzone raportem z badari z jednostki
niezalelnej posiadaj4cej akredytacjg na badania na zgodnoSi z t4 normq oraz zalqczenia tego raportu do oferty
przetargowej? Zgodnie z obowi1zrtj?cym prawodawstwem europejskim do masek medycznych znajduje
zastosowanie nonna PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badaf, Norma
defrniuje konstrukcjg, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty nar62ne typy co wskazuje
obszary zastosowania tych produkt6w. Zqdanie potwierdzenia zgodnoSci zrlormq PN-ENI4683:2019 +AC:2019
gwarantuje Zamawiajqcemu otrzymanie rozwiqzania, kt6re w spos6b prawidlowy zapewniaj4 dbaloSi o
ograniczenie przenoszenia czynnik6w zakaLnych z personelu na pacjent6w podczas zabieg6w chirurgicznych
orazw innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaSnii, izwskazana noflna wprost wskazuje typy masek oraz
definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczno6i filtracji bakteryjnej w 0/o. Jest to jeden z element6w
decyduj4cy o typie a co z tym zwiqzane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze
bloku operacyjnego oraz obszar6w o podobnych wymaganiach stosowane powinny byi maski typu II lub IIR. W
zwiqzku z powy2szym w trosce o profesjonaln4 ochrong pacjent6w i personelu Zamawiajqcy winien nabyi
rozwi1zaniaspelniaj4cewymaganianormatywne.
OdpowiedZ -tak,Zgodnie z opisem SIWZZamawiajqcy wymaga maseczek medycznych

Pakiet23, porycja 4 Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch o gramaturze 25g/m2?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja 6 Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuch wykonany z wl6kniny polipropylenowej (poza
wzmocnieniem) o gramaturze 27 glm22
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja 6 Czry Zamawiajqcy wydzieli pozycjg 6 do osobnego pakietu, co pozwoli na zlolenie
wigkszej iloSci konkurencyjnych ofert?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

PakieI23,pozycja7 Czy Zamawiaj4cy dopuSci oslong na przewody w rozmiarze l4v250cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23 , pozycja 8 Czy Zamawiaj 4cy dopu6ci fartuch przedni foliowy w rozmiarze 7 lcm x 1 80cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja 10 Czy Zamawiaj1cy dopuSci czepek chirurgiczny w formie furazerki z trokami do

umocowania. Wykonany w caloSci z perforowanej wl6kniny wiskozowej o gramaturze 25glm2 zapewniaj4cej
doskonalq oddychalnoS6 i komfort noszenia, glgbokoS6 11,5 cm +/- lcm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/-
lcm. SzerokoS6 trok6w 3,2 cm +l- 0,5 cm. Szyty technik4 owerlok, Opakowanie a'100 szt, w'formie kartonika
umo zli w iaj 4c e go wyj mo wanie p oj e dyn c zy ch sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 23, pozycja ll Czy Zamawiaj4cy dopuSci Sliniaki pakowane a'S}szt z jednoczesnym przeliczeniem
zamawianych iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiel23,pozycjamigdzy ll,a12,pozycja12,pozycja13 Czy Zamawiajqcy wydzieli w/w pozycje do osobnego
pakietu, co pozwoli na zlohenie wi gkszej iloSci konkurencyj nych ofert?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet24,pozycja3 Czy Zamawiaj4cy dopuSci przeScieradlo w rolce wykonane z 1 warstwy bibuty od spodu
pokrytej warstw? nieprzemakalnej folii?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pal<iet24, pozycja 4 Czy Zamawiaj4cy dopuSci przeScieradlo w rozmiarze 80x210cm?
OdpowiedZ - tak
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pakiet24,pozycja 5 czy zamawiaj4cy dopusci przescieradlo w rolce o szerokosci 38cm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet24,pozycja 5 Czy Zamawiaj4cy dopuSci przeScieradlo w rolce wykonane z 1 warstwy bibuty od spodu

pokrytej warstw? nieprzemakalnej folii?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet24,pozyila 5 czy zamawiaj4cy dopusci przeScieradlo w rolce w tozmiatze 50cm x 50m?

Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Pakiet 24, pozycja 6 czy zamawiajqcy dopusci przescieradlo wykonane z papieru laminowanego foli4 o

gramailxze 40glm2 (23glm2 papier, l7elmz folia)?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 43, pozycja I Czy Zamawiajqcy dopu6ci wzierniki w rozmiarach 2,5 oraz 4 mm z pominigciem

p o zo stalych r o zmiar 6w ?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 43,pozycia L Czy Zamawiaj4cy dopuSci wzierniki pakowane po a'100 sztuk oraz ich wyceng za 90

onakowaf?
OdpowiedZ - tak

pakiet 46, pozycja I czy zamawiajqcy dopuSci spodenki do kolonoskopii wykonane z wl6kniny

p o lipropylenowej o gt amatrtt ze 40 gl m2?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 46, pozycja 2 czy zamawiajQcy dopusci koszule pacjenta wykonan4 z wl6kniny polipropylenowej o

gtamaturze 40glm2?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet 46, pozycja2 czy zamawiaj4cy dopusci koszule w kolorze granatowym?

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

pakiet 46, pozycja2 czy zamawiaj4cy dopusci koszule pacjenta o dlugosci min. 116cm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

rzew ai4cy j ednorazowego uZytku; warstwy zewrQlrzne

olorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnqrrzna z

hni, zapobie gajqcymi przemieszczaniu sig element6w

niepalny, mozliwoSd podgrzania w trzqdzenit
0 cm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 46.
wykonane
50glm2, z

warstw;
Rozmiar 110 x 210 cm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

pakiet 46, pozycja 4 czy zamawiaj4cy wydzieli w/w pozycjg do osobnego pakietu, co pozwoli na zLoaenie

wigkszej iloSci konkurencyjnych ofert?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 58, pozycja I Czy Zamawiajqcy dopuSci rgkawice ,teksturowane 
na kofrcach palc6w' w kolorze

chabrowym/fioletowym bez polimery "iiii oa sirony rot oczej, chlorowane od wewn4trz, AQL 1,52

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
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Pakiet 60 Czy Zamawiaj4cy dopuSci farluch chirurgiczny wykonany z wl6kniny typu SMS o gramaturze 35glm2
posiadaj4cy nieprzemakalne wystawni w czgsci przedniej i na rgkawach o gramatvrze 40glm2 Qqcznag.amatu.u
w strefie wzmocnief l5s./m2?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 60 Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgczniki w rozmiarze 30x30cm?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 60 czy zamawi:aj4cy dopusci 4 naklejki typu TAG na opakowaniu jednostkowym?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 63' pozycja I Czy Zamawiajqcy dopuSci okularki do fototerapii pakowane indywidualnie natomiast w
opakowaniu zbiorczympo 50 sztuk?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 63, pozycja I
Czy Zamawiaj4cy dopuSci okularki do fototerapii w zakresie rozmiar6w S:obw6d glowy 200 -280 mm ;M:
obw6d glowy 240 - 340 mm ; L: obw6d glowy 300 - 400 mm?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pakiet 64, pozycja I W zwi4zku z pojawieniem sig na rynku masek, kt6re nie spelniaj4 standard6w medycznych
prosimy o potwierdzenie czy Zamawiaj1cy oczekuje masek zgodnych znormqtPN- EN 14683:2019 + AC:2019
Maski medyczne. Wymagania i metody badaf, co ma byi potwierdzone raporlem z badan z jednostki
niezaleznej posiadaj4cej akredytacjg na badania na zgodnoSi ztq:normq oraz zalqczenia tego raportu do oferty
przetargowej? Zgodnie z obowiqzaj4cym prawodawstwem europejskim do masek medyeznych znajduje
zastosowanie nonna PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badari. Norma
definiuje konstrukcjg, projekt, metody i kryteria badania masek oruz dzieli produkty nar6ine typy co wskazuje
obszary zastosowania tych produkt6w. Z4danie potwierdzenia zgodno6ci znormqPN-EN14683:2019 +AC:2019
gwarantuje Zamawiaj4cemu otrzymanie rozwi1zania, kt6re w spos6b prawidlowy zapewniaj4 dbaloSi o
ograniczenie przenoszenia czynnik6w zakaltych z personelu na pacjent6w podczas zabieg6w chirurgicznych
oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaSnii, i2 wskazana norma wprost wskazuje typy maiek oraz
definiuje m.in, taki parametr jak BFE tj. skutecznoSi filtracji bakteryjnej w o%. Jest to jeden z element6w
decyduj4cy o typie a ao z tym zwi4zane obszarze stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze
bloku operacyjnego oraz obszar6w o podobnych wymaganiach stosowane powinny byi maski typu II lub IIR. W
zwiqzku z powy2szym w trosce o profesjonaln4 ochrong pacjent6w i personelu Zamawiajqcy winien naby(
r o zw i1zania sp elniaj 4c e wy m ag ani a nor m aty wn e.
odpowiedz - tak, zgodnie z opisem srwz zamawiaj4cy wymaga maseczek medycznych

Pakiet 64, pozycja 2 Czy Zamawiajqcy dopuSci maski pakowane a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem
zamawianych iloSci?
OdpowiedZ - tak

Pakiet 64, pozycja 4 Czy Zamawiaj4cy wydzieli wlw pozycjg do osobnego pakietu, co pozwoli na zloaenie
wigkszej iloSci konkurencyjnych ofert?

OdpowiedZ - zadanie 64 ma2 pozycje

Dotyczy zadania 2 poz. I Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o wyrazenie zgody na zaoferowanie jako
alternatywnych rgkawic:
Rgkawice diagnostyczne z lateksu, sterylne, pudrowane, jednorazowego u2ytku, pasuj4ce na prawq i lew4 rgkg,
pakowane parami. Powierzchnia rgkawic bez zgrubien i pgcherzy, gladka, rant mankietu r6wnomiernie
zrolowany, Wysoka odpornoSi na uszkodzenia mechaniczne. AQL 1.0 GruboSi lgkawicy na palcach min. 0,13
mm, dloni min 0,1 1 mm, dlugo6 ( min.240mm. Rozmiary: S, M, L,
OdpowiedZ - tak

Dotyczy zadania 2 poz.3 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z Zapytaniem czy w powyzszej pozycji dopuSci
rgkawice o gruboSci w czgsci dloniowej min. 0,20 mm i dlugoSci rnin. 285 mm. Rozmiary od 0.0 Ao S.O,
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
OdpowiedZ - tak
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Dotyczy zadania 2 poz. 4 zwracamy sig do Zamawiaj4cego z zapytaniem czy w powyzszej pozycji dopusci

rgkawice w kolorze zielonym. Pozostale parametry zgodt ie zSIWZ'

Odpowied2 - tak

z zapylaniem czy w powyLszej pozycii dopuSci

dobr4 chwytnoSi i wra2liwo$6 dotyku, tj':
.18 - 0.19 mm

Pozostale parametry zgodnie z SIWZ'
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Zamawiajqcego

Zamawiaj inY tYPu SMMMS-

g/m2 plu glm2 - l1cznie 7

swobodg sferowe' Rozmiar

SIWZ.
OdpowiedZ - tak

enie sokiej koncentracji tlenu z drenem o

ch P WZ'

aiz Proponowane rozwrqzanre'

OdpowiedZ - tak

PYTANIA DO ZADANIA NR 9

Pvtanie IY^^"':^:^^" "' TqAqnit nr I nie popetnil omylki pisarskiej i zamiast wymogu: "temperatu'ra
-r-^---..,,^-:^ ..^-1-A", ^'l min d rln min*i* lu tysri "temperatura przechow)'wania pask6w od min' 4 do min'

40 oC potwierdzona w instruKc.lt otls{ugi"?

#-*'1;'*';""""0irl"."d.t i"ir"' a-owienia *yT6.c ,i1:T:r1*i1*.j"r:ff::L1:," li:l::
:";;:;lr.#"u ;i;;;"**ania powyzej 40 oc, a pr""ii"z im wvzsza temperatura przechowvwania pask6w

tym wigkszy poziom bezpieczeristwa'

K[il,X;#"ir'*"iri,*t-":""rr'lurlogi pask6w testowych zawarte s4 informacje dorycz}ce warunk6w
f- ^ ^,-.,^.1 ^-^I,^.".nia roclrAur z dnla od

u.i""'d#; nJoi*"'"#;r;r;il;',*;;;e o rym,'aby przecho rywa6 opakowania pask6w z dara od

tezposrednie go diialafiapromieni slonecznych i ciepta'

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

do oferly dokument6w: instrukcja obslugi w j' polskim:

to dokumentY (w Przeciwieristwie
gsto wybi6rcze informacje) ponvalaj4 jednoznacznie

Zamawiajqcego?
umenty dostarczane bqd4 na wezwanie Zamawiajqcego'

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

nkurencyjnej podwzglgdem cenowym ofertyprosimy o

obnego Pakietu.
i 1 warstwa foliio gramattrze 23



l',

I

Zadanie nr 9:
l. Wnosimy o dopuszczenie pask6w testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, kt6ry, w

przeciwiefstwie do GOD, nie interferuje z tlenem i moze byi stosowany u pacjent6w poddanych tlenoterapii

oraz z niedotlenieniem. Paski testowe z enzymem dehydrogenaza glukozy s4 z tej przyczy\y flagowymi
produktami wszystkich najwigkszych firm migdzynarodowych wytwarzajqcych paski testowe do

glukometr6w. Maj4c na uwadze poryzsze, wnosimy jak na wstgpie.

OdpowiedZ - tak

2. Wnosimy o dopuszczenie pask6w testowych z zakresem temperatury przechowywania wynosz4cym co

najmniej 4-30fiC. Zamawiajycy musi posiadai w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe

umoZliwiajqce przechowywanie produkt6w leczniczych w temperaturze co najwyZej pokojowej (zgodnte z

wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie statej temperatury przekraczajqcej 30nC w
pomieszczeniach, w kt6rych przebywaj1 pacjenci, zagralaloby ich zdrowiu i Zyciu. Maj4c na uwadze

powy2sze, wnosimy jak na wstgpie.

OdpowiedZ - tak

3, Czy Zamawiajqcy dopuSci paski testowe, kt6rych instrukcje i opakowania handlowe zawierajq niesp6jne,

rozbieLne informacje dotyczEce dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pask6w testowych -
tzn. temperatura przechowywania wyszczeg6lniona w postaci migdzynarodowego, zharmonizowanego

symbolu w tej samej instrukcji obslugi i na zewngtrznym opakowaniu handlowym pask6w jest inna od

temperatury przechowywania, kt6rq podaje tekst instrukcji? Taka rozbie2nolc sugeruje, Ze instrukcja obslugi

nie zo stala rzetelnie pr zetlumaczona.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

4. Czy Zamawiaj1cy wymaga, aby paski testowe zaoferowane w Zadaniu nr 9 byly wyrobem podlegaj4cym
refundacji w dniu skladania oferly? Paski testowe bgd4ce wyrobem refundowanym podlegaj4 nadzorowi na

szczeblu urzgdowym, eliminuj4cemu mo2liwoSc publikowania niesp6jnych danych dotycz4cych rn. in.

dopuszczalnych warunk6w przechowywania pask6w

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Pakiet nr 13, pozycja nr I - Czy zamawiaj4cy dopu6ci rurkg intubacyjn4bez punktowych zgrzewow na

opakowaniu j eSli ksztalt rurki pozostaj e bez zmian po rozpakow aniu, przy zachowaniu pozostalych parametr6w

zgodnie zSIWZ?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Paf<iet nr 13, pozycj a nr 2 - Czy zamawraj4cy dopuSci rurkg intubacyjn1bez punktowych zgrzewow na

opakowaniu j eSli ksztah rurki pozostaj e bez zmian po rozpakow aniu, przy zachowaniu pozostalych parametr6w

zgodnie zSIWZ?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 13, pozycja nr 3 - Czy zamawiaj4cy dopuSci rurkg intubacyjn4 bez punktowych zgrzew6w na

opakowaniu jeSli ksztalt rurki pozostaj ebezzmian po rozpakowaniu, zprzehroczyst4 koric6wk4, przy

zachowaniu pozostalych parametr6w zgodnie z SIW Z?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z
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Pakiet nr 18, pozyc ja nr 26 - Czy zamawiaj4cy dopuSci jako produkt r6wnowa2ny myjkg o nastgpuj4cych

parametrach:

. Myjka nas?czone Srodkiem myj4cym (PH 5,5)

. Ksztalt rgkawicy ze zwqheniem w dolnej czgSci

. Aktywacja Srodka poptzezzwilzenie wod4

. Wykonana w calo5ci z PoliestrY

. Rozmiar: l'7 cmx24,5 cm

. Gramatura 100 glm2 (czgSt przednia pokryta mydlem, 70 glm2 (cz9S6 tylna bezmydLa)

. Wyr6b jednorazowY

. Nie zawiera lateksu

. Opakowanie 20 sztuk?

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 21, pozycj a nr 2 - Czy zamawiaj4cy dopuSci maskg tlenow4 z drenem o dlugoSci 2l0cm, przy

zachowaniu pozostalych parametr6w zgodnie z SIWZ?

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 21, pozycja nr 3 - Czy zamawiaj4cy dopuSci maskg tlenow4 znebulizatorem do stosowania w

p ozy cji s iedz4c ej, przy zachowaniu pozostalych p arameff 6w zgodnie z sIW z?

OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

pakiet nr 46, pozycja nr 3 - Czy zamawiaj4cy wydzieli z pakietu nr 46 pozycjq nr 3 i utworzy z niej osobny

pakiet?

OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSlWZ

pakiet nr 63, pozycja nr I -Czy zamawiaj4cy dopuSci jako produkt r6wnowa2ny okularki do fototerapii

(zdj gcie pogl4dowe poniZej) o nastgpuj 4cych parametrach:

. jednoczg6ciowe

. dlajednego pacjenta

. wykonane z pianki poliuretanowej i bawelny (delikatne materiaty)

. wqska opaska na glowg wykonana z tego samego materialu co oslona La oczy

. wygodni zapigcie narzepy z moZliwo6ci4 wielokrotnej zmiany pozycii, daj4ce mozliwoSi

dostosowania rozmiaru
. dosteDne w 3 rozmiarach: S- obw6d max. - 31cm, M- obw6d max. 35 cm, L- obw6d max.40 cm?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

dotyczy pakietu nr 4 poz.25 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z pro6b4 o dopuszczenie strzykawek w

opakowaniach A.50 szt., spelniaj4cych wszystkie pozostale wymagania slwz.
OdpowiedZ - talc
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dotyczy pakietu nr 10 poz. 22 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie dren6w T-Kehr
38x16 cm CH8-24, spelniaj4cych resztg wymagaf SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 17 poz.2 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zproibq o dopuszczenie cewnika Foley z
balonem 30 ml, spelniaj4cego resztg postawionych wymagaf SIWZ.
W razie odmownej odpowiedzi zwraaamy sig o wydzielenie powyzszej pozycji do oddzielnego pakietu.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

dotyczy pakietu nr 71 poz. 4 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zprolb1 o dopuszczenie cewnik6w do
odsysania w rozmiarach CH 5-8 dt. 400 mm, spelniaj4cych resztg postawionych wymagari SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 17 poz.7 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie worka do godzinowej zbi6rki
moczu o poniZszych parametrach :

Worek do zbi6rki moczu o pojemno6ci 2600 ml calkowita pojemnoS6 zestawu 3 100 ml
- Komora pomiarowa 500 ml z wymiennym workiem 2600 ml umoZliwia prowadzenie dokladnej zbi6rki
godzinowej w zamknigtym systemie drenazu pgcherza
- P r zeLr o czy sta p lastikowa komora p omi aro wa z p o dzialkq
- Napowietrzana komora kroplowa z zaworem zwrotnym, zapobiegaj4cym cofaniu sig moczu
- beziglowy porl do pobierania pr6bek
- zaw6r opr6zniaj4cy z przyciskiem - umoZliwia obslugg jedn4 rgk4 dla szybkiego i latwego opr6zniania worka
- Podw6jny wieszak - hak i taSma - zapewniaj1 dodatkowe zabezpieczenie wypelnionego worka
- Dren odporny nazalamat'ria dl. 120 cm
- Sterylny

W razie negatywnej odpowiedzi zwracamy sig o wyl4czenie powyZszej pozycji do oddzielnego pakietu.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 18 poz. 5 i 6 Zwracamy sig do Zamawiajqcego o z pro6b4 o dopuszczenie wyceny za op.
A.100 szt., z odpowiednirn przeliczeniem zamawianych iloSci do pelnych opakowari
odpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 18 poz. 8 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o z proSb4 o dopuszczenie wyceny za op. A. 100
szt., z odpowiednim przeliczeniemzamawianych ilo6ci do pelnych opakowafr
odpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 2l poz.3 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o dopuszczenie maski z drenem
dtugoSci 200 cm, spelniaj4cej resztg postawionych wymagari SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 24 poz. 4 Zwracamy sig do Zamawiajycego o dopuszczenie przeScieradel o rozmiarze
80x210 cm spelniaj4cego resztg postawionych wymagari SIWZ.
OdpowiedZ - tak

dotyczy pakietu nr 24 poz. 5 Zwracamy sig do Zamawiaj4cego o dopuszczenie rolek po 50 mb z odpowiednim
przeliczeniem zamawiany ch iloSci, spetniaj 4cych pozostale wymagania SIWZ.
OdoowiedZ - tak

Pakiet nr 40 Czy ZamawiajEcy w pozycji 3 dopuSci zaoferowanie pgtli o dtugoSci240 cm, Srednica 32 mm w
miejsce Srednicy 35 mm.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Czy lamawiajqcy wyrazi zgodE na zlolenie wra? z ofertq oSwiadclenia o przynalezno$ci iub
braku przynaleino$ei do tei samej grupy kapitalolvej, w sytuaeji gdy dany oferent rrie nalezy do
iadnej grupy kepitatowej?

Odpowiedf - tah
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Czy Zamawiajqcy wymaga, aby dostawca materialdw do sterylizacji posiadat cer"tyfikat systenru

zarz4dzania jako$ciq ISO 9001:2015 dotyczqcq materiat6w sterylizacyjnych? Zamawiai4cy

zyskuje pewno6i, ze oferowane
wymaganiami inormami,

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Dotycz\t Fakietu nr 1,4 Poz. 1"-3:

wyroby produkowane sq zgodnie 2 obowiAzuiqcymi

prosin-ry dr: cioprecyuolt'anie, czy Zamawiajqcy oczekuje oferty na papier w ilo$ci 6 opah.owan

oo LSLi arKuszvr

OdpowiedZ - tak

z oferl:q, niezale2nie od iloSci oferl lub wniosk6w o

erdzabrakpodstawy do wykluczenia z postqpowania, o

ednak w tym przypadku pamigtai, 2e jakakolwiek

zenie do grupy kapitatowej) bpdzie powodowala

obowi4zek aktualizacji takiego oSwiadczenia po stronie wykonawcy""

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 19 poz. 2 prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 129 x 135 mm x 370 kartek'

Odpowiedz - tak

Pakiet nr 19 poz. 3, 4 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach oryginalnych papier6w Mitsubishi o dlugoSci

20 metr6w.
OdpowiedZ - tak

pakiet nr L9 poz. 5 prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjipapieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek'

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 79 poz.9 Prosimy o wyjasnienie czy papier w pozycji 9 posada nadruk czy jest gladki'

Odpowiedz - z nadrukiem

pakiet nr 19 poz. 9 cji papieru o rozmiarze 1 12 x 100 mm x 150 kartek z

jednoczesnym przeli . (skladanek). Papier o rozmrarze I 12 x 100 mm x 150

kartek to papier prze UT-3000A, kt6ry w opisie plzedmiotu zam6wienia

wskazal ZamawiajqcY,
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 19 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny zelu do EEG w op' 250 g z jednoczesnym

przeliczeniemwymaganych ilo5ci tj. 80 szt.

OdpowiedZ - tak

pakiet nr 19 poz. 16 prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiatze lI2 x 125 mm x 200 kaftek z

j edno czesnym pr zeliczetiem wymagany ch ilo s ci tj . 7 5 szt. (skladanek).

OdpowiedZ - tak

pakiet nr L9 poz. 17 prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjipapieru o rozmiatze 110 x 150 mm x 200 kartek z

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilosci tj. 150 szt. (skladanek).

OdoowiedZ - tak
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Pakiet nr 19 poz. 18 Prosimy o wyjaSnienie czy papier w pozycji 18 posada nadruk czy jest gladki.
OdpowiedZ - z nadrukiem

Pakiet nr 19 poz. 22 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjipapieru do defrbrylatora Lifepak 72 o rozmiarze
107 mm x23 m.
OdpowiedZ - tak

Pakietnr19poz.23 ProsimyowyjaSnienieczynadrukmabyinazewn1trzrolkiczydowewn4trzrolki?
OdpowiedZ - na zew \qtr z r olki

Pakiet nr 19 poz. 24 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o szerokosci 58 mm.
OdpowiedZ - tak

Pakiet nr 20 poz, l'2,3,4 Prosimy o dopuszczenie mozliwoSoi wyceny elektrod w op. - 50 szt. z
jednoczesnym przeliczeniem wymaganych iloSci.
OdpowiedZ - tak

Pakietnr20poz, l,2,3,4 JesliZamawiaj4cyniewyrazizgodynawycenqop,-50szt.,prosimyw6wczaso
dopuszczenie mo2liwoSci podania ceny jednostkowej netto i brutto za szI. z zaokr4gleniem do 4 miejsc po
przecinku,
OdpowiedZ - wycena za opakowanie

Pakiet nr 20 poz,8 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod w jednym kolorze - niebieskim.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisami SIWZ.

Projekt umowy - par. 2 ust. 5
Prosimy o wykre5lnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Proponowany zapis umowny stanowi obejScie art. 144
ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych zakazujqcego jakichkolwiek zmian umowy
w stosunku do treSci ofefty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest
wymaganie od Wykonaw cy, aby byl przygotowany na zmiang iloSci poszczeg6lnych pozycji towaru, czyli
przedmiotu zam6wienia (a tym samym zmianq umowy), w spos6b zalehrry jedynie od woli Zamawiaj4cego.
SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. I pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zam6wienia, stanowi4cego
integralna czgSi umowy o zam6wienie, i wykonawca sklada ofertg, kt6ra j est zwi1zany, tylko w zakresie tak
opisanego przedmiotu. Tylko w ten spos6b wykonawca; znajqc przedmiot zam6wienia, tj. poszczeg6lne pozycje
towaru i ich iloSd, moZe prawidlowo przygotowai i skalkulowad ofertg. Zamawiajqcy oczekuj4c od wykonawcy
petnej gotowoSci na zmianq przedmiotu zam6wienia, tj. iloSci poszczeg6lnych pozycji towaru, wedlug wlasnego
vztania, samowolnie ingeruje w treS6 umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w Swietle art. 144
pzp,
OdpowiedZ - Zgodnie zzapisamiSIWZ

Dotyczy pakietu 7 pozl,2
Wnosimy o potwierdzenie iz w Pakiecie nr 10 dla poz.w 1,2,3 (Zgodnie z $ 4.1. pkt. 4 regulq 8 rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dniq 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobtw medycznych (Dz. U. nr
2015, poz. 1416) wyroby medyczne, kt6re sq przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby
medyczne do dlugotrwalego u2ytku zqlicza sig do klasy IIb) Zamawiaj1cy wymagai bgdzie zaoferowania
produkt6w zaklasyfikowanych do klasy IIb.
OdpowiedZ - tak

Dotyczy zapis6w SIWZ
Prosimy o potwierdzenie,izZamawiajqcy uztaza spelniony wym6g art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli
wykonawca, kt6rv nie naleZv do 2adnei grupv kapitalowei, przedstawi stosowne oSwiadczenie wraz z ofertl.
Zgodnie z interpretacj4 przepis6w dotyczqeych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzgdu
Zam6wien Publicznych - Oswiadczenie o braku przynalehnoilci do grupy kapitalowej zloaone wraz z ofertq,
niezalehnie od iloSci ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu * postgpowaniu, i6wniez potwierdza brai
podstawy do wykluczenia z postgpowania, o kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w
tym przypadku pamigtai, 2e jakakolwiek zmiata sytuacji wykonawcy w toku postgpowania (wL4czenie do grupy
kapitalowej) bgdzie powodowala obowi4zek akt:ualizacji takiego o6wiadczenia po stronie wykonawcy.
OdpowiedZ - tak
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Dotyczy zapis6w SIWZ
W iwiqzku'zpojawieniem sig w4tpliwoSci dotycz4cych zakresu pelnomocnictwa w ww postgpowaniu,

zwracamy sig'z progba do Zamawiaj4cego o potwierdzenie, 2e wystarczaj4ce dlaZamawiaj4cego bqdzie zlo|enie

pelnomocniciwa w oryginale, podpisan ego przez osobg umocowanq do zaci4gania zobowi4zafl i skladania

ogwiadczef woli -potwierdzone st-osownym dokumentem, w kt6rym wskazana osoba umocowana jest do

przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwolaf, atakle przyl4czania sig do postgpowaf

wszizgtychna skutek wykorzystania Srodk6w ochrony prawnej przez innych wykonawc6w oraz podpisywania

dokument6w za zgodno1c z oryginalem. Naturalnie umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie

podpisana przez osobg umocowan4 do zaciilganiazobowiqzah w imieniu wykonawcy

OdpowiedZ - tak
pakiet 23 i 64, zgodq na zloaenie oferty tylko na t4 pozycjq i jednoczeSnie

dopuSci maskg II wg EN 14683 wykonal4 z trzech warstw: zewnqtrznej

niebieskiej 17 ej bialej 25 +l-2ght2 i wewngtrznej bialej 17 +L2gM2, o

skuteczno6ci filtracji bakteryjnej min. g8yo, ciSnieniu r62nicowym 25 +l-5 Palcm2, ze sztywnikiem

umo2liwiaj4cym dopasowanisdo ksztaltu twarzy, z migkkimi elastycznymi uchwytami do mocowanianalwarzy

(uchwyty sa tardzrej wygodne i nie uciskaj 4 przry dlugim noszeniu w por6wnaniu do tradycyjnych gumek),

i"rrupucho*a, zgodna'z *y^uguniami Ustawy o wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,

*urunkui4rymi dopuszczenie produkt6w do obrotu na terytorium RP oraz posiada dokumenty potwierdzaj4ce

spelnianie iych wymog6w, tj: Deklaracji Zgodno6ci CE wystawionej przez wytw6rca lub autoryzowanego

pizedstawic-iela na teienie UE, Zgloszenia do Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych i Wyrob6w
'lt4edycznych i produkt6w Biob6jczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, ze spetnienie

powy1szychwymog6w wynika z obowi4zujqcych przepis6w i powinno stanowii wymaganie minimalne wobec

orzedmiotu zam6wienia.
bdpowiedZ - tak, Zgodnre z zapisami SIWZ Zamawiaj4cy oczekuje masek medycznych

pakiet 24, poz. l: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie przelcieradla w rozm. 160x250cm w

kolorze niebieskim?
OdpowiedZ - tak

pakiet 24, poz.3; Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie przeScieradta w rgfce 51cm x 40mb,

perforacja.o 50.., *ykon-" z jednej warstwy bibufy i jednej warstwy nieprzemakalnej folii?

OdpowiedZ - tak

pakiet 24, poz. 4z Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodg na zaoferowanie przeScieradel 90x220cm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 24, poz.5: Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie przeScieradla y-tgl"t 51cm x 40mb'

perforacja 
"o 

50.-, *ykonun. z jednej warstwy bibuly i jednej warstwy nieprzemakalnej folii?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

pakiet 24, poz. 6: Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq nawyl4czenie pozycji do osobnego pakietu?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Do wzoru umowy: Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg nazmniejszenie kary umownej w przypadku zwloki w

dostawie do lY"?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

pakiet 62 Czy Zamawiaj1cy wymaga przedloLenia na etapie badania oferl minimum 8 referencji ,dostarczenia

sprzgtu wrazziednoraz6wk4 jakw w/w pakiecie.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami zawaftymiw ogloszeniu (oraz SIWZ po zmianach) Zamawiai4cy uzna

waiunek ru 5p.lniony, jezeli Wykonawca wyka2e ,2e nalelycie wykonal w okresie ostatnich ttzechlalprzed

uptywem terminu skiaiania ofert, a je2eli okes prowad zenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, co

nu.l11tri"l jedn4dostawgtoLsam4zpTzedmiotemlam6wieniaowarto6cibruttoniemniejszej ni2:Zadanienr62-

40 000 zl

pakiet4, poz. l3-l5,22,Czyzamawiaj4cywydzielipoz.13-l5,22doosobnegopakietu,takierozwi}zanie
pozwoli innym firmom., splcjalizuj4cy sig w danym asortymencie,nazloilenie konkurencyjnej oferty, a tym

,u.y- umoZliwi Zamawiaj4lemu na osi4gnigcie oszczgdnoSci i wymiernych korzySci finansowych?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ
Pakiet 4, poz. t+-t| Czy zamawiajqcy dopusci jednostroun4, czyteln4 skalg pomialow4?
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OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 4, poz.22 Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.
z przeliczeniem iloSci z zaokqgleniem w 9619 do pelnych opakowah.
OdpowiedZ - tak

Pakiet 4, poz.22 Czy zamawiaj4cy dopuSci koreczki ztrzpieniem powyzej krawgdzi, kt6rego konstrukcja zapewnta
szczelnofi( i kompatybilno6i ze standardowym portem, w kolorze bialym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po
100 szt. \ r opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 5, poz.1-2

. Czy Zamawiai}cy dopuSci lS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalan6w, jalowy,

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igl4biorcza dwukanalowq, trojplaszczyznowq - w

kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym

zamykany niebiesk4 klapk4 - ptzeztoczysta Srednio twarda komora kloplowa 20 kropli : I ml+/-O,1 ml,

dlugo5i calkowita komory kroplowej 62 mm, dlugoSi czgSci wykonanej z prze4roczystego PVC 55

mm, z filtrem filtr ptynu o wielkoSci oczek l5pm, rolkowy regulator przeplywu - l4cznik LUER-

LOCK z oslonkq - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu,

dtugoSd drenu 150 cm, slerylizacja EO?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

. Proszg o dopuszczenie przyrz4d6w do przetaczania ptyn6w IS / IS bursztynowy (odpowiednio do

pozycji) z komor4 kroplow4 wykonan4 z medycznego PVC. Zamawiaj4cy w SIWZ nie stawia wymogu

aby przyrzEdy byty w caloSci wolne od PCV, dopuszcza przyrzEdy w kt6rych dren wykonany jest z

PVC, co stanowi zaprzeczetie logicznym przeslankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

. Czy Zamawiaiqcy dopuSci przyrzqd do przetaczania plyn6w infuzyjnych IS / IS burszynou'1'

(odpowiednio do pozycji) bez dodatkowego zaczepv na zacisku roll<owym i miejsca na umieszczenie

igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada oslong z tworzywa szlucznego?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

r Prositny aby zamawiaj4cy dopuScil przyrzqdy bez nazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio na przyrzqdzie.

Takie rozwi4zanie nie ma wplywu na jakoS6 produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast peln4

identyfikacjg zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwg

producenta, podstawowe dane techniczte przyrzqdu oraz pogl4dowa (obrazkowa) instrukcja u2ycia.

OdpowiedZ - tak

. Czy zamawiai4cy wymaga przyrzqd6w do przetaczania IS z zabezpieczeniem igty biorczej po uzyciu

w postaci oslony igLy biorczej, posiadaj4cej Zebrowanie kt6re zapewnia pewny uchwyt?

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Pakiet 5, poz,5

. Czy zamawiai4cy dopuSci przyrzqd do przetaczania krwi i jej preparat6w typu TS, jalowy,

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200pm,20 kropli: 1 ml +l- 0,1 m|przyrzqd posiada

ostra igla biorcza dwukanalowa, trojplaszczyznowo Scigta, wykonana ze wzmocnionego ABS,

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czetwolq klapk4, przezroczysta komora
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koplowa z filtrem zPCY, dl. komory kroplowej 7,5 cmw czqsci ptzeiroczystej 'rolkowy 
regulator

przeplywu, lqcznikLUER-LOCK z oslonk4, zaazep na dren, dren o dtugosci 150 cm, opakowanie

jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objgtoS6 komory koplowej -

12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia flrltruj4ca ok' 16'34 cm2 ( objgtoie 3'69

cm3), sterYlizacja EO?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

o proszg o dopuszczenie przyrzqd6w do ptzetaczatia krwi z komor4 kroplow4 wykonan4 zmedycznego

PYC. Zamawraj4cy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzqdy byty w calosci wolne od PCV,

dopuszcza przyrz4dy w kt6rych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logiczlrym

przeslankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC'

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

. Czy Zamawiaj4cy dopuSci przyrz4d do przeraczania kwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez

miejsca na umieszczenie igty biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada oslong z rworzywa

sztucznego?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

o Prosimy aby zamawiaj4cy dopuScil przyrzqdy bez nazwy wystgpuj4cej bezpoSrednio na przytzqdzie'

Takie rozwi4zanie nie ma wplywu na jakoSi produktu oraz iego cechy uzytkowe. Natomiast peln4

identyf,rkacjg zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwQ

producenta, podstawowe dane technicz ne ptzyrz4du oraz pogl4dowa (obrazkowa) instrukcj a t\cia'

OdpowiedZ - tak

Pakiet 5, poz. l-2,4-7 czy zamawiaj4cy odst4pi od wymoga dolqczenia karty charakterystyki chemicznej

produktu celem potwierdzeniabraku zawartoSci ftalan6w, gdy| oferent dostarczy oSwiadczenie producenta o

braku zawarloSci ftalan6w w niniejszym produkcie? Zar6wno karta charakterystyki jak i oSwiadczenie jest

wystawiane przez producenta, wigc w przypadku potwierdzenia braku zawarl"ofici ftalan6w w danym

asofiymencie oSwiadczenie jest dokumentem wystarczaj4cym, natomiast karta charakterystyki zawiera

wszystkie szczeg6lowe dane o sktadzie chemicznym asortymentu, kt6rego Zamawiaj}cy nie wymaga'

OdpowiedZ - tak

Pakiet 5, poz. l-2,5 Czy zamawiai4cy wydzieli poz.7-2,5 do osobnego pakietu, takierozwi4zanie pozwoli innym

firmom , specjalizujEcy sig w danym asorlymencie , na zlokenie konkurencyjnej oferty, a fym samym umozliwi

zamawiajqcemu na osi4gnigcie oszczgdnosci i wymiernych korzysci finansowych?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 17, poz. 6,8-9 Czy zamawiaj4cy wydzieli poz'6,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwi4zanie pozwoli

innym frrmom , specjalizujqcy sig w danym asofiymencie ' na zloLenie konkurencyjnej oferty' a tym samym

umoZliwi zamawiajqcemu na osi4gnigcie oszczgdnosci i wymiernych korzysci finansowych?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z
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Pakiet 17, poz.6 Prosimy Zamawiajqcego dopuszczenie wyceny zanajmniejsze opakowanie handlowe l0 szt. z

przeliczeniem iloSci z zaokr4gleniem w 9619 do petnych opakowari,

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, poz.8-9 Prosimy Zamawiaj4cego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100

szt. zprzeliczeniem iloSci zzaol<rqgleniem w 9619 do pehych opakowari.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 17, poz.6 Czy zamawiajqcy oczekuje pojemnik urologiczny w formie jednorazowego worka do dobowej

zbi6rki moczu z bezzwrolnym zaworem T i l4cznikiem schodkowym, dlugoSi drenu 90 cm, sterylizowany

tlenkiem etylenu, wykonany zmedycznego PCV, opakowanie indywidualne - foliowe, zbiorczo pakowany po

l0 szt., tylna Scianka worka mleczna ulatwiaj4ca odczrtanie pomiaru, skala co 100 ml?

OdpowiedZ - dopuszcza sig

Pakiet 18, poz. 5,6,8,9-10, Prosimy Zamawiajqcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie

handlowe 100 szt. zprzeliczeniem iloSci zzaokrqgleniem w 9619 do petnych opakowafi.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, poz. ll Prosimy Zamawiajqcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144

szt. zprzeliczeniem iloSci z zaolr;rqgleniem w 9619 do pehrych opakowafr.

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, poz.26

Czy zamawiaj4cy dopuSci myjkg nas4czon4 mydlem o neutralnym pH 5,5, wymiary myjki 17,2 cm x 24,2 cm

(+/- I cm), 20 szt. w opakowaniu, waga myjki 6,3 g. (+/- 0,1), grubo6c myjki 3 mm?

OdpowiedZ - tak

Pakiet 18, poz.33

Czy zamawiajqcy dopuSci aplikator g4bkowy do higieny jamy ustnej, o dlugoSci calkowitej palyczka ok. l0 cm,

wysokoSd gqbki2 cm, Slednica g4bki ok. 1,5 cm, wyr6b medyczny, pakowany indywidualnie w folig?

OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSIWZ

Pakiet23,poz.4

. Czy zamawiai4cy wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwi4zanie pozwoli innym frmom ,

specjalizuj4cy sig w danym asortymencie, na zlohenie konkurencyjnej oferly, a tym samym umoZliwi

Zamawiaj4cemu na osi4gnigcie oszczgdno6ci i wymiernych korzySci finansowych?
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OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

. Czy zamawiaj1cy dopuSci fartuch wl6kninowy, j.u., gramatura 25 glm2, dlugi rgkaw, zakonczony

lekk4 elastyczn4, nieuciskaj 4c4 gumk4, bez mankietu , wi1zany z tylu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SIWZ

r Prosimy Zamawiai4cego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z

przeliczeniem iloSci z zaokr4gleniem w 9619 do pehrych opakowaf.

OdpowiedZ - tak

Pakiet24, poz.3,5 Czy zamawiaj4cy wydzielipoz3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiqzanie pozwoli innym

firmom , specjalizuj4cy sig w danym asortymencie,naztrohenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umoZliwi

Zamawiajqcemu na osi4gnigcie oszczgdnoSci i wymiernych korzySci finansowych?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIW Z

Pakiet nr 40 Czy Zamawiaj4cy dopuSci: Poz. 1 kleszczyki biopsyjnebezigly,Srednica 2,3 -2,45 mm, dlugoSc
1 80 cm, sterylne, pakowane oddzielnie. Poz. 3 pgtle do polipektomii, j.u.w zestawie z rqcfu1 i oslonk4, dtugoSi
230 cm, Srednica 5, 10, 15,24,36lubmultil0l20l30.

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SIW Z
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