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Samodzielny Publiczny  

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy 

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2017 r. 
Znak sprawy: 02/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, 
zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, 
końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z 
włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod nr 2017/S 075-144599 z dnia 15 kwietnia 2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-
msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie które pakiety w formularzu cenowym są 
prawidłowe: Czy te w zakładce „arkusz 1” czy cała reszta w oddzielnych zakładkach formularza excell? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż prawidłowe są Pakiety od 1 do 75 wskazane odrębnych arkuszach, arkusz o 
nazwie „Arkusz 1” pozostał w formularzu w wyniku błędu edytorskiego, i nie jest on przedmiotem 
niniejszego postępowania. Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego poprzez usunięcie arkusza o 
nazwie „Arkusz 1”. 
 
Pytanie 2 
Pytania do Pakietu nr 56: 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do postępowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha 
środkowego typu Umbrella z uchwytem ułatwiającym wyciąganie, silikonowy, kolor zielony o średnicy 1,02 mm 
pakowany sterylnie po 5 szt. w op.? 
Odpowiedź: 
Pytania dotyczą zmodyfikowanej treści SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie udzieli na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie 3 
Pytania do Pakietu nr 56: 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do postępowania przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha 
środkowego typu typu Paparella z nacięciem i uchwytem ułatwiającym wyciąganie, silikonowy, kolor zielony o 
średnicy 1,14 mm pakowany sterylnie po 5 szt. w op.? 
Odpowiedź: 
Pytania dotyczą zmodyfikowanej treści SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie udzieli na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie 4 
Pytanie dotyczy pakietu 14 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu produktu w pakiecie nr 14, pozycja nr 1. Czy produkt ma być 
sterylny / niesterylny? Czy Zamawiający dopuszcza aby próbówki były wykonane z polistyrenu lub 
polipropylenu a korek z polietylenu? Czy wymagany jest korek? Jaka objętość, wymiary probówek są wymagane 
przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
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Pytania dotyczą zmodyfikowanej treści SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie udzieli na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o wydzielenie poz. nr 1 do oddzielnego pakietu, celem złożenia 
atrakcyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę nieprzemakalną 1xużytku wykonaną z podfoliowanego materiału Airlaid o 
gramaturze 50g/m2, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę wykonane z włókien watolinowych, w rozmiarze 16,5x24,5 cm, o 
gramaturze 100g/m2, opakowanie jednostkowe a’20 sztuk, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu, co pozwoli wielu wykonawcom na złożenie 
atrakcyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20 ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny, w 
rozmiarze 10x10x2,5 cm, nie będąca wyrobem medycznym, posiadająca właściwości biobójcze, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie jako równoważnego preparatu do płukania ust na 
bazie roztworu chlorheksydyny w stężeniu 0,1% spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika 
na płyn, tak jak w przypadku obecnie stosowanego zestawu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Poz.2:Prosimy o sprecyzowanie czy czepek ma posiadać dwuwarstwową strukturę czepka z wyraźnie 
oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy 
absorpcyjnej, taj jak obecnie stosowane? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy o składzie: woda, Poliglukozyd kwasów oleju kokosowego, 
Alkohol benzylowy, Chlorek cetylopirydyniowy, Quaternium-80, Kwas Dehydrooctowy, Perfum, Kwas 
benzoesowy, Kwas sorbowy, dicotan glutaminianu tetrasodowego, Cytrynian sodu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7 - 8) 
Czy Zamawiający wymaga pojemników zarejestrowanych jako wyroby medyczne? 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny 30ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 50 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 3, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik z otworem wrzutowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 3, poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści pojnik 250ml bez bocznych uchwytów, spełniający pozostałe parametry SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19) 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 1280 opakowań ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 3, poz. 35) 
Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy 
Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 3, poz. 35) 
Czy Zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta 
pochylenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2,5) 
Prosimy o wyjaśnienie czy kabel w poz. 2.5 ma mieć taki wtyk od strony aparatu jak na zdjęciu załączonym do 
niniejszego pisma. 

 
Odpowiedź: 
Wtyk od strony aparatu okrągły z 6 pinami jak na załączonym zdjęciu. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 7, poz. 3) 
Czy Zamawiający ma na myśli papiery oryginalne, czy dopuszcza zamienniki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 7, poz. 9, 10) 



4 

 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i 
odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są 
opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty 
przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 7, poz. 9, 10) 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie 
możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 7, poz. 10) 
Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez nacięcie do mocowania przewodu należy rozumieć podłużny otwór bez 
przecięcia boków elektrody służący do przełożenia przewodu kabla? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 8, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 1 dopuści trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera 
wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o  długości 20 cm o kanałach 1x14G i 2x18Ga. igłę 
punkcyjną 18 G o długości 70 mm , dodatkowa igła punkcyjna 18G w miękkiej kaniuli o długości 64mm 
prowadnicę  z końcówką J o długości 60 cm, Ø 0,88mm ,dylatator, 3 zatyczki do wstrzykiwania oraz cewnik 3-
światłowy wykonany z poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i tkanki. Miękki stożkowy koniec 
zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta 
skrzydełka mocujące, połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, skalpel? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 8, poz. 2) 
Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 2 dopuści Bezpieczny trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą 
Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o  długości 20 cm o kanałach 1x14G i 
2x18Ga. Światło dystalne przepływ 60ml/min, objętość wypełnienia 0,45ml, światło środkowe przepływ 
30ml/min, objętość wypełnienia 0,34ml, światło proksymalne przepływ 30ml/min, objętość wypełnienia 
0,45ml. Bezpieczną igłę punkcyjną Seldisafe 18 G o długości 70 mm ,nitinolową prowadnicę  z końcówką J o 
długości 60cm Ø 0,88mm, dylatator, 3 zatyczki do wstrzykiwania oraz cewnik 3-światłowy wykonany z 
poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i tkanki. Miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu 
śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta skrzydełko mocujące, 
połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, bezpieczny skalpel? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 8, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 2 bezpiecznego zestawu do kaniulacji dużych naczyń 
chroniącego personel przed przypadkowym zakłuciem; 
kateter trzykanałowy 16/18/18G-7Fx20 cm  
prowadnik z Nitinolu J.035” x 70 cm odporny na odkształcenia 
rozszerzacz 
igła prosta Seldingera 17G x 7 cm 
strzykawka 5 ml 
skrzydełka mocujące przesuwane i stałe 
zaciski przesuwne na przezroczystych drenikach do czasowych przerw w infuzji  
sterylny, pakowany na podwójnej tacce w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości sterylnego przełożenia 
kompletnego zestawu na pole zabiegowe. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 9, poz. 9 - 28) 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o standardowej powierzchni (niezmrożonej), spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: 



5 

 

Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 9, poz. 29 - 38) 
Poz. 29-38: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być podwójnie pakowane w wew. worek foliowy i 
zew.opakowanie folia/papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 9, poz. 30 - 35) 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley pakowane podwójnie: wewnętrznie – folia, zewnętrznie – folia/papier, 
sterylizowane tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 9, poz. 39 - 45) 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru 
na konektorze oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 9, poz. 50 - 51) 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być podwójnie pakowane w wew. worek foliowy i zew.opakowanie 
folia/papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 9, poz. 50 - 51) 
Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w min.3otwory boczne o zaoblonych krawędziach 
drenujące o średnicy nie przekraczającej 5mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z silikonu z balonem 40 ml dla rozmiaru 18 oraz 50 ml dla 
pozostałych rozmiarów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści system z 2 zastawkami (jedna w worku, druga między komorą pomiarową i drenem z 
podwójnym systemem mocowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 12, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z kanką z podwójnym załamaniem krzywizny, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 13) 
W celu możliwości złożenia konkurencyjnej oferty zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie 
poz.1-4 do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 13, poz. 1) 
1) Czy Zamawiający oczekuje czepka typu furażerka wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej? 
2) Czy Zamawiający oczekuje podwójnej warstwy na wysokości czoła o gramaturze 25g/m2 ? 

Odpowiedź: 
1) Zgodnie z SIWZ. 
2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 13, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka oddychającego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, 
część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2 bez zróżnicowania 
kolorostycznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 13, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.2 w trzech kolorach: zielonym, 
niebieskim i różowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 13, poz. 3) 
Czy Zamawiający oczekuje czepka wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze  25 g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 13, poz. 5) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 13 poz.5 kapci ze spodem o szerokości 
min.10cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 13, poz. 8) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 13 poz.8 jako wyrobu sterylnego z grupy niesterylnej 
odzieży, do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając 
złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 15, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o nieznacznie różniącej się gramaturze 24 g/2?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 15, poz. 2, 3) 
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 2 i 3 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Jesteśmy importerem 
fartuchów sterylnych i chcielibyśmy wziąć udział w w/w postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 15, poz. 3) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny pięciowarstwowej SMMMS, w rozmiarze od M do 
XXL. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 15, poz. 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszuli dla pacjenta, wykonanej z włókniny, z rozcięciem z tyłu, 
zakładanej od przodu, niesterylnej, jednorazowego użytku, kolor niebieski. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 15, poz. 4) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. nr 4 do oddzielnego pakietu, celem złożenia 
atrakcyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 15, poz. 5) 
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Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z mocnej włókniny polipropylenowej o szerokości dla rozmiaru 
M – 140cm, dla rozmiaru L – 146cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 15, poz. 6) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z folii pakowanego po 100 sztuk w woreczki foliowe. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 17) 
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 17 Zamawiający wymaga zaoferowania 
automatycznych igieł do biopsji tkanek miękkich z 2 stopniową, regulowaną głębokością wkłucia o wielkości 
bioptatu 19 mm – jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 20) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania igieł od jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 20) 
Czy Zamawiający w pakiecie 18  dopuści Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych z ostrzem Quincke w 
rozmiarach: 
18G x 50 
18G x 90 
19G x 90 
20G x 90 
22G x 50 
22G x 50 
oraz kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu (tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz wszystkie 
leki) z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, posiada kolorowe zatyczki do oznaczenia linii, 
pakowany pojedynczo, sterylny, zachowując przy tym pozostałe parametry?? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 20 poz. 1 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze 
Quincke) 18G x 75mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1 - 7) 
Prosimy o sprecyzowanie czy igły do wkłuć podpajęcvzynówkowych mają być  pakowane  w opakowanie  
niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, 
użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 20, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm lub 70mm ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 20, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści kraniki o wytrzymałości 4,5 bara ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 20, poz. 8) 
Prosimy o sprecyzowanie czy kranik ma być sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 20, poz. 8) 
Prosimy o sprecyzowanie czy kranik ma posiadać optyczny i wyczuwalny  indykator pozycji otwarty/zamknięty, 
co gwarantuje jego precyzyjna obsługę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści Pozycja 1: 
zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 18G/8cm z markerami  
długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, znakowany markerami długości, kontrastujący radiologicznie z 
3 otworami bocznymi 20G x 900 mm z zamkniętym końcem; filtr płaski 0,22um, strzykawka niskooporowa 10 
ml?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 21, poz. 3) 
Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści  
Pozycja 3: 
igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z Końcówką pencil-point z prowadnicą, eliptyczny, ergonomiczny 
uchwyt z doskonałą widocznością wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z każdej strony, mandryn oznaczony 
kolorami, prowadnica dokładnie dopasowana do igły, w rozmiarach: 
25Gx90mm 
26Gx90mm 
27Gx90mm 
25Gx120mm 
27Gx120mm 
25Gx145mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 21, poz. 4) 
Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści Pozycja 4: 
 igły do blokady nerwów obwodowych z użyciem neurostymulatora za szlifem 30º. 
 Igła izolowana na całej długości. Jej ostrze zapewnia pełne przewodnictwo i łatwość wprowadzenia. 
Centymetrowe znakowanie dookoła igły zapewnia precyzyjną identyfikację miejsca i głębokości wkłucia. 
Identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla, ergonomiczny kształt uchwytu 
pozwala na aspirację przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa. Odłączalna przedłużka 
umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły, w rozmiarach: 
20/21G x50mm 
21G x 85mm 
21G x 100mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 22, poz.1 - 10) 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu z igłami j.u.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 22, poz. 11) 
Czy Zamawiający wymaga maseczki z drenem dla niemowląt? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 
doprecyzowanie o jaki wężyk chodzi? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 22, poz. 16) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml ze skalą rozszerzoną do 5,5 ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 22, poz. 17) 
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Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml ze skalą rozszerzoną do 11 ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 22, poz. 18) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5 ml ze skalą rozszerzoną do 22 ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 22, poz. 21) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45 x 13 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 22, poz. 22) 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45 x 13 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 22, poz. 26) 
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawką do cewników? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 22, poz. 32) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z regulatorem przepływu 0-250ml/h? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 22, poz. 33) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 1,2 mikrometra, bez zastawki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 22, poz. 38) 
Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 25cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 22, poz. 39) 
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz wykonany z medycznego ABS? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP. Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 24) 
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 24 dopuści: Kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z poliuretanu, z 
korkiem portu górnego zamykanym w systemie ,,klik’’, utrudniającym samoczynne otwieranie się korka portu, 3 
bardzo dobrze widoczne paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, logo producenta na kaniuli  w celu 
identyfikacji ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 24) 
Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowy port umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, 
zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 24) 
Czy Zamawiający w pakiecie 24 dopuści  
kaniule bezpieczne o następujących rozmiarach: 
Rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska 
Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa 
Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona 
Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 125 ml/min śr (1.2-1.5) biała 
Rozmiar-16G, dł 45 mm, przepływ 180 ml/min śr (1.4-1.7) szara 
Rozmiar-14G, dł 45 mm, przepływ 270 ml/min śr (1.6-2.1) pomarańczowa 
- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką      
   do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca. 
- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym 
- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko      
  strzykawką) 
- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi 
- filtr hydrofobowy 
- ścięcie  igły typu BLACK CUT 
- skrzydełko mocujące kaniule 
- koreczek Luer-Lock 
- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością czterem 
cienkim 
- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem 
według standardów ISO 
- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki 
założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności 
na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana pojedynczo? 
koreczki jednorazowe do zabezpieczenia wkłucia dożylnego typu luer– lock z trzpieniem zamykającym światło 
kaniuli kończący się powyżej krawędzi koreczka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1 - 6) 
Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być sterylizowane radiacyjnie? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z logo producenta na kaniuli? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego? Tzw. Koreczek na 
uwięzi, który należy docisnąć, chroni to port górny przed przypadkowym samootwarciem. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej jego krawędzi, co zwiększa aseptykę pracy 
z koreczkiem. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 25, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 25, poz. 5) 
Czy Zamawiający oczekuje wzierników pakowanych w opakowania typu dyspenser (podajnik)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 25, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarach XS-L? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 26, poz. 1) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 1 wymaga szpatułek drewnianych, laryngologicznych, sterylnych, o 
wymiarach 150x17mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 26, poz. 1) 
Czy Zamawiający miał na myśli sterylne szpatułki drewniane proste czy typu Ayre’go? 
Odpowiedź: 
Zamawiający miał na myśli szpatułki drewniane proste. 
 
Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 26, poz. 2) 
Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym 
dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 
2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w 
zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla 
wyrobów medycznych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 6 dopuści opakowanie 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 26, poz. 6) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26, poz. 6 wymaga nakłuwacze typu Medlance w kształcie grzybka (litery T)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 27, poz. 1) 
Czy w celu zwiększenia możliwości operacyjnych Zamawiający dopuści do zaoferowania (oprócz wymaganej 
końcówki o długości ramienia 36cm) również końcówkę o długości ramienia 23cm? Pozostałe parametry bez 
zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza również końcówkę o długości ramienia 23cm. 
 
Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 28, poz. 4) 
Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a 
tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 28, poz. 4) 
Prosimy o dopuszczenie okularków w rozmiarach: 20-30; 25-35 ; 30-40 cm, spełniających pozostałe wymagania 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 29) 
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Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści Igłę Hubera w rozmiarze 20G, średnica 0,9mm, długość 20 lub 25mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 30, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka urostomijnego w rozmiarze 55mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 30, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka w rozmiarze 13-66mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 30, poz. 7) 
Z uwagi na odrębność produktów opisanych w punktach 7.1 oraz 7.2 (podpaska mosznowa) zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o wyłącznie tych pozycji do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 33, poz. 2) 
Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o szerokości rolki 59-60cm, co mieści się w granicy błędu producenta i 
rolki nie zawsze mają równe 60cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
1) Prosimy o dopuszczenie rolek włókninowych podfoliowanych, w których włóknina wraz z folią tworzą 

jedną warstwę. 
2) Prosimy o dopuszczenie rolek wykonanych z jednej warstwy celulozy i warstwy folii.  

Odpowiedź: 
1) Zgodnie z SIWZ. 
2) Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3) 
1) Proszę o informację czy nie została omyłkowo wpisana w pakiecie nr 33 poz.3 ilość 1szt? 
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 33 poz.3 rolki celulozowo-foliowej?  

Odpowiedź: 
1) Nie. 
2) Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 34) 
Czy w celu potwierdzenia w pozycjach 1-9 oraz 12 fizycznych parametrów rękawic takich jak grubość, długość, 
siła zrywu, poziom AQL, poziom protein Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do 
przedstawienia badań producenta? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 34, poz. 1) 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od 

rozmiaru 
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości palec 0,14 mm, dłoń 0,12 mm, mankiet 0,08 

mm 
3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 90 szt. dla rozmiaru XL 
4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej sile zrywu przed starzeniem 6N.  

Odpowiedź: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
4) Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 34, poz. 2) 
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1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od 
rozmiarów, pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru S-L, XL -90 sztuk.  

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej sile zrywu przed starzeniem 6N.  
3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości palec 0,1 ±0,01mm, dłoń 0,08 ±0,01mm, 

mankiet 0,06 ±0,01mm 
4) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy  oczekuje potwierdzenia raportem z badań na przenikanie 

substancji chemicznych z grup kwasów organicznych, kwasów nieorganicznych, zasad oraz alkoholi? 
Odpowiedź: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
2) Zgodnie z SIWZ. 
3) Zamawiający dopuszcza. 
4) Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 34, poz. 3) 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych o min. długości 
240 mm, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą 
EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek 
ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność 
substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP 
(DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL. Opakowanie max. 100 sztuk w zależności od 
rozmiaru. Nadmieniamy, że rękawice wykonane ze zwykłego winylu nie mogą posiadać III kategorii środka 
ochrony osobistej z uwagi na właściwości tego materiału. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 34, poz. 4) 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości powyżej 260 mm, o  grubości na palcu 0,1 +/-

0,01 mm 
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od 

rozmiaru,  pakowanych max po  150 sztuk 
Odpowiedź: 
1) Zgodnie z SIWZ. 
2) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 34, poz. 5) 
Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, białe, grubość na 
palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 
(fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób 
medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu 
(norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co 
najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o 
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w 
Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, 
Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na 
przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-
XL, pakowane po max 150 sztuk 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 34, poz. 6) 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy  o długości min. 260 mm o  grubości dłoń/mankiet 

min.0,155/ min.0,135 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
2) Czy Zamawiający oczekuje rękawicy chirurgicznej zgodnej z normą EN 374-3? 
Odpowiedź: 
1) Zgodnie z SIWZ. 
2) Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 34, poz. 9) 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy w kolorze jasnobrązowym o grubości 

palec/dłoń/mankiet 0,17/≥0,14/≥0,14 mm 
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2) Czy Zamawiający oczekuje rękawicy z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami mankietu 
zabezpieczającymi przed zrolowaniem się rękawicy z rękawa fartucha operacyjnego oraz chroniące 
rękawicę przed powstawaniem mikrouszkodzeń mechanicznych? 

Odpowiedź: 
1) Zgodnie z SIWZ. 
2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 34, poz. 11) 
1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o Grubość palec/dłoń/mankiet 0,32/≥0,21/≥0,21 mm. 
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem 33 N. 

Odpowiedź: 
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 34, poz. 12) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych lateksowych, bezpudrowych,  o 
przedłużonym mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, 
kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5, opakowanie 50 
par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 34, poz. 13) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych nie zakwalifikowanych jako wyrób medyczny w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 35, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50x60cm z przylepnym otworem o 6x8cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 35, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm z nieprzylepnym otworem o średnicy 
7cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 35, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 35 poz.1 i 2 jako wyrobów sterylnych z grupy 
niesterylnej do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając 
złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 35, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x75cm z neprzylepnym otworem o średnicy 
10cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 35, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75x75cm z otworem przylepnym w rozmiarze 
6x8cm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 35, poz. 3) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety sterylnej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 35, poz. 3) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pakietu nr 35 poz.3 podkładu podfoliowanego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 35, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 35 poz.3 podkładu celulozowo-foliowego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 35, poz. 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety włókninowej foliowanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 35, poz. 6) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pościeli o gramaturze 20 g/m2 w rozmiarach: 
- Poszwa 150x210cm 
- poszewka 70x80cm 
- prześcieradło 200x150cm 
Pakowanej a’ 1 komplet i 50 kompletów w karton zbiorczy.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 35, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 35 poz.6 pościeli z włókniny o gramaturze 
min.25g? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 35, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 35 poz.6 pościeli z włókniny o gramaturze 
min.35g? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 37, poz. 11, 12) 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 41, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 41 poz. 1 i 2 i utworzy z nich osobny pakiet? Umożliwi to złożenie 
konkurencyjnej oferty firmą specjalizującym się w zakresie trokarów laparoskopowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 41, poz. 1) 
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie siwz, czy Zamawiający potraktuje jako 
równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 41 poz. 1 trokar firmy 
Applied Medical o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań: 

 trokar bezpieczny śr. 12mm, dł. 150mm 

 jednorazowego użytku 

 chowające się ostrze 

 wbudowana autoredukcja z możliwością wymiany 

 płaszcz trokara posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty  

 oznaczenie średnicy na gwoździu  

 płaszcz trokara dostępny w dwóch wariantach: karbowany oraz z balonem mocującym 
system aktywacji ostrza z automatyczna dezaktywacją 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 41, poz. 2) 
Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie 
pakietu 41 poz. 2 trokar firmy Applied Medical o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania 
pierwotnych wymagań: 

 trokar bezpieczny śr. 15mm, dł. 100mm 

 jednorazowego użytku 

 optyczny, bezostrzowy – skrzydełka służące do separacji tkanek podczas przejścia 

 wbudowana autoredukcja z uszczelką zapobiegającą ucieczce gazu gdy trokar nie jest wykorzystywany 

 płaszcz trokara posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty  

 oznaczenie średnicy na gwoździu 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 42, poz. 1) 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania,  system angielskiej 
marki, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry? Oferowany system 
(kompatybilny z ssakami Dominant), jest najnowocześniejszy na ryku, ze względu na opatentowaną, 
antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-
coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi)? Oferowane wkłady z substancją żelującą (i adekwatne do nich zbiorniki wielorazowe) mają 
pojemności 1 lub 2 litry; różnią się wyglądem na tyle, że nie wymagają kodowania kolorem. Wkłady posiadają w 
pokrywie dwa porty przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu 
drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: kątowy, gładki i zwężający się, przez co jest 
kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest jedynie obrotowy, co wynika  z faktu, że obrotowy jest cały 
wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w 
stronę pacjenta. Łączenie szeregowe opcjonalnie dla wkładów 2l. Konstrukcja pokrywy i filtra we wkładzie 
zapobiega przedwczesnemu odcięciu ssania. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością 
nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.  Powyżej 
opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 43, poz. 1 - 6) 
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania,  system angielskiej 
marki, opisany dla pakietu nr 42, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry? 
Oferowane wkłady 1000 ml, 2000 ml, oraz 3000 ml, z portem dostępowym, mają kształt okrągły. Kompatybilne 
z wkładami pojemniki wielorazowe są okrągłe, z niecertyfikowaną funkcją pomiarową, przystosowane do 
sterylizacji w 120°C. Charakteryzują się brakiem dodatkowych przyłączeń (nie dotyczy poj. 3000 ml gdzie, ze 
względu na gabaryt, próżnia jest dodatkowo podłączana na stałe do kanistra). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 43, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści saszetkę 20g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 43, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści łącznik (stożkowy, schodkowy, prosty), do podłączania próżni w oferowanym 
systemie? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 43, poz. 11) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymioty o pojemności 1500-2000 ml, ze skalą pomiarową co 
100 ml – od 100 ml do 1500 ml i odstąpienie od wymogu dodatkowej skali do małych objętości.  Producenci nie 
kuszą się o stosowanie większej dokładności skali niż co 100 ml, gdyż ta dokładność jest optymalna przy tego 
typu workach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, system bezigłowy 
pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta 
umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z 
wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński 
Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze 
środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie 
powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z 
końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z 
drenami do kroplówek, przedłużaczami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zamknięty system bezigłowy w kolorze przezroczystym z pomarańczowym 
pierścieniem, z przezroczystą silikonową membraną, wytrzymały do 7 dni i 400 aktywacji, wytrzymały na 
ciśnienie do 7 barów (101,5psi)? Proponowany produkt charakteryzuje się nowoczesnym technologicznie 
rozwiązaniem jakim jest refluks neutralny co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 produkt w opakowaniu folia-papier? Jest to rozwiązanie wygodne w 
użyciu jak również w przechowywaniu produktu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych 
dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, 
objętość własna 0,09 ml,  bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor 
przepływu, czerwony  kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 
ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI,  przezierny umożliwiający 
kontrolę całego toru przepływu krwi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 44, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 1  do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 44, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z potrójnym 
przedłużaczem 13  cm, System bezigłowy składający się z jednego zaworu bezigłowego, o długości 13 cm, 
objętość wypełnienia 0,3 ml i średnicy 1 mm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, 
żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz 
lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany 
od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i 
odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na 
ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, 
przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z 
drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 44, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zamknięty system bezigłowy z przedłużką o długości max. 10 cm, średnicy 
wew. 1mm i zew. 2,5mm, z przezroczystą obudową (z pomarańczowym pierścieniem) i membraną osadzoną na 
poliwęglanowej kaniuli , wytrzymały do 7 dni i 400 aktywacji, wytrzymały na ciśnienie do 7 bar (101,5 psi)? 
Proponowany produkt charakteryzuje się nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem jakim jest refluks 
neutralny co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 44, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego – rampa pięciokranikowa - rampy 
wykonane z polisulfonu (PSU) - wysokiej jakości żywicy termoplastycznej odpornej na odkształcenia przy 
obciążeniu w dużym zakresie temperatur i warunków ,- przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć 
ewentualność obecność pęcherzyków powietrza, rampa pięciokranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich 
zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 zaworów) pełniącymi rolę zaworów odcinających z drenem o dł. 150 
cm. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 44, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na rampie oferowanej w pozycji 3 nie było nazwy firmy? Nazwa firmy 
widniejąca na rampie w żaden sposób nie wpływa na właściwości funkcjonalne ani użytkowe produktu, 
ogranicza natomiast możliwość złożenia konkurencyjnych cenowo ofert. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1 - 3) 
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu  pozycję nr 1,2 i 3? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu Malecot? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii FR 12 w składzie: 

- cewnik typu J wykonany z poliuretanu, zakończony jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ 
moczu,  z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli  cewnika, z zakończeniem luer lock, 
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, widoczna w USG, 
- prowadnik Lunderquista typu J, dł. 80 cm, z giętką końcówką, 
- komplet rozszerzadeł (bez rozrywalnych koszulek) FR10 i FR 14, 
- uniwersalny łącznik luer lock z mały lejkiem. 

Skład zestawu do nefrostomii CH 14 zgodny z opisem w SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 45 dopuści zaoferowanie zestawów z kateterem silikonowym, z 
balonem, z końcówką do podłączenia worka na mocz, zestaw bez zacisku, pozostałe parametry zgodne z 
opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 149 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do przezskórnej  nefrostomii F-12 
- cewnik   

 typu J z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, który jest sztywny w środku a miękki na 
zewnątrz 
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 otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika 

 łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym 

 kranik 
- igła punkcyjna dwu częściowa 

 18 G dł. ok. 20 cm 

 widoczna w USG 
- prowadnik LUNDERQUISTA 

·         typu J dł. ok. 80 cm 
·         giętka końcowka 

- komplet rozszerzadeł automatycznych z 1 rozrywalną koszulką widoczną w RTG 
- zatyczka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 150 (dot. Pakiet nr 45, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do punkcji  pęcherza moczowego 14Ch w składzie: cewnik typ 
pigtail wykonany z poliuretanu dł. 55cm , bardzo ostrą rozrywalną kaniulę 12 cm, taśmę mocującą, zacisk na 
cewnik, zatyczkę, skalpel oraz worek na mocz minimum 2 L? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 151 (dot. Pakiet nr 45, poz. 2) 
Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 45 dopuści zaoferowanie zestawu z końcówką typu J z dużymi 
otworami bocznymi,  igła punkcyjna bez zatyczki, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 152 (dot. Pakiet nr 45, poz. 2) 
Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do cystostomi opisany 
jak poniżej? 
Zestaw zawiera: 
ü Półotwarty trokar 
ü Cewnik pojedynczo zagięty długości 50 cm z łącznikiem do worka 
ü Worek na mocz 
ü Butelkę na próbkę moczu 
ü Zacisk na cewnik 
 
 
 
Półotwarty trokar 
 
 
 
Cewnik pojedynczo zagięty złącznikiem do worka 
na 
mocz 
 
 
 
Rozmiar cewnika: Cewnik 12 CH 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 153 (dot. Pakiet nr 45, poz. 3) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów 4,8/28cm z 
cewnikiem zamkniętym od strony nerki 
a otwarty od strony pęcherza 
- cewnik 

·         typu Double-J wykonany z poliuretanu z możliwością drenażu powyżej 3 m-cy  
·         widoczny w  RTG 
·         otwory drenujące rozmieszczone na całej długości cewnika 
·         z linią pozycyjną 
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- popychacz dł  45 cm 
- prowadnik 

 powleczony PTFE (teflonem) długość  100 cm 

 prosty 

 sztywny z elastyczną końcówką 
- zacisk? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 154(dot. Pakiet nr 45, poz. 3) 
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 45 dopuści zaoferowanie zestawu z prowadnikiem o długości 150 cm, 
pozostałe parametry zgodne z opisem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 155 (dot. Pakiet nr 47) 
Czy dopuszcza się zmiany w wymiarach elektrod silikonowo-gumowych: 
1) Pozycja pierwsza: elektrody silikonowo-gumowe 60x60 mm z gniazdem fi 2mm; 4 mm do elektroterapii? 
2) Pozycja 2: elektrody silikonowo-gumowe 90x75 mm z gniazdem fi 2mm; 4 mm do elektroterapii 

Odpowiedź: 
1) Zamawiający dopuszcza. 
2) Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 156 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1) 
Pozycja nr 1 -  prosimy o dopuszczenie resuscytatora silikonowego dla dorosłych z maską w kartoniku. 
Resuscytator przezroczysty, objętość worka, możliwość oddechowa 1600ml, możliwość podłączenia zaworu 
PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o obj. min. 1500 ml. 
Możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 1340C) z 
wyjątkiem  rezerwuaru tlenu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 157 (dot. Pakiet nr 48, poz. 2) 
Pozycja nr 2 - prosimy o dopuszczenie maska anestetycznej 1 x użytku z zaworem do napełniania mankietu do 
resuscytatora Ambu. Rozm od 0 do 6. Bardzo delikatny, anatom. ukształtow. mankiet  zapewniający szczelność 
maski przy min.nacisku, elastyczna i sprężysta kopuła, krystalicznie przejrzysta kopuła umożliwiająca 
obserwację ust pacjenta, maski kodowane kolorem pierścienia na masce, ułatwiające rozpoznanie jej rozmiaru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 158 (dot. Pakiet nr 49, poz. 2, 3) 
Prosimy o podanie zapotrzebowanej ilości w ml i dopuszczenie podania ceny za 10ml sterylnej wody z 
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Pozwoli to na złożenei konkurencyjnych cenowo 
ofert. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 159 (dot. Pakiet nr 50, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający dopuści maskę bez informacji na baloniku kontrolnym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 160 (dot. Pakiet nr 50, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wielorazowego użytku, mankiet i rurka oddechowa 
100% silikon, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni 
oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej  drenem do napełniania mankietu. 
Możliwość użycia po sterylizacji do 40 razy.W rozmiarach 1 – 6. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 161 (dot. Pakiet nr 50, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z 
możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z 
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luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej  drenem do napełniania mankietu co chroni przed 
możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta, w 
rozmiarach (3; 4; 5) , posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika 
nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie 
intubacji, w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 162 (dot. Pakiet nr 51) 
Prosimy o dopuszczenie układu o długości 1,5 m spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 163 (dot. Pakiet nr 53, poz. 1.1) 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych: 
Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do 
nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na całości układu zarówno 
generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).  
Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii 
wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na 
komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem 
pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony 
końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z 
generatorem.  
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów 
oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. 
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką 
cylindryczno-stożkową 
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów 
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z 
generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. 
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w rozmiarach S, M, L? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 164 (dot. Pakiet nr 53, poz. 1.3) 
Czy Zamawiający dopuści komory o niżej podanych parametrach technicznych: 
Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR,  dla dorosłych, dzieci i noworodków, 
posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki 
zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w 
płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają 
bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.  
Dodatkowo posiadająca:  
- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. 
- Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica) 
- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 165 (dot. Pakiet nr 53, poz. 1.4) 
Czy Zamawiający dopuści czapeczki/mocowanie układu pacjenta o niżej podanych parametrach technicznych: 
Czapeczki wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki 
oznaczona jest kolorem w sposób trwały. Czapeczkę można rozwiązać by uzyskać dostęp do ciemiączka. 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.000 (biała) (18-20 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.00 (szara) (20-22 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.0 (różowa) (22-24 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.1 (brązowa) (24-26 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.2 (żółta) (26-28 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.3 (niebieska) (28-30 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.4 (złota) (30-32 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.5 (zielona) (32-34 cm)  
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.6 (bordowa) (34-36 cm) 
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.7 (pomarańczowa) (36-38 cm) 
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Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.8 (ciemno zielona) (38- 40 cm)  
Czapeczka/ mocowanie układu pacjenta nr.9 (granatowa) (42-44 cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 166 (dot. Pakiet nr 57) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek 
intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni 
do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowanykolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z 
jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie , z przezroczystą komorą płuczącą z 
silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką , z blokadą próżni wyposażoną w 
zatyczkę na uwięzi,  cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 167 (dot. Pakiet nr 58, poz. 1, 2,) 
Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają posiadać, tak jak obecnie stosowane, nadrukowane na obwodzie filtra 
wartości minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 168 (dot. Pakiet nr 60, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania łyżek do laryngoskopu typu Macintosh w 
rozmiarach 1,2,3,4, oraz łyżek typu Miller w rozmiarze 00, 0 które spełniają wszystkie pozostałe wymagania 
Zamawiającego. Nasza prośba umotywowana jest faktem, iż łyżki typu Miller (łyżki proste) są zalecane do 
stosowania u małych dzieci ze względu na ich warunki anatomiczne (ułożenie krtani bardziej ku przodowi i 
nagłośni zwisającej ku dołowi). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 169 (dot. Pakiet nr 60, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękojeści do laryngoskopu, jednorazowej, 
kompatybilnej z łyżkami w standardzie ISO 7376, wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym 
ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja), element mocujący łyżkę z 
rękojeścią wykonany z metalu. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. Wbudowane 
źródło światła – dioda LED, zapewniające mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła 
światła, pakowane folia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 170 (dot. Pakiet nr 61, poz. 2) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 61 w pozycji 2 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, paracentezy i 
periokardiocentezy z jedną strzykawką Luer Lock 60 ml, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 171 (dot. Pakiet nr 62) 
Czy zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, podwójną, z przetwornikiem i podwójną 
płuczką 3ml/h, wykonanej z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h 
przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta 
zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość 
całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji – za pomocą kolorowych naklejek . Linie 
są białe aby był dobrze widoczny przepływ. . Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; 
zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; 
Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany 
pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 172 (dot. Pakiet nr 63, poz. 1 - 4) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z polietylenu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 173 (dot. Pakiet nr 63, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę 90 mm jako rurkę z rozmiarze 3? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 63, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę 100 mm jako rurkę z rozmiarze 4? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 175 (dot. Pakiet nr 63, poz. 5, 6) 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania maski bez ftalanów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 176 (dot. Pakiet nr 63, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę z jednym mankietem, nie silikonowaną? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 177 (dot. Pakiet nr 63, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę bez mankietu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 178 (dot. Pakiet nr 63, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści ze stałym szyldem, nie silikonowaną? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 179 (dot. Pakiet nr 63, poz. 10) 
Czy Zamawiający dopuści rurkę nie silikonowaną? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 180 (dot. Pakiet nr 64, poz. 1.1) 
Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji o niżej podanych 
parametrach technicznych: 
-ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu musi znajdować się 
zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. 
-dren tlenowy dł. 210cm, doprowadzający gaz do aparatu do resuscytacji Neopuffa, posiadający z jednej strony 
wejście do przepływomierza, natomiast z drugiej strony zakończony adapterem o parametrach 15 mm średnica 
wewnętrzna.  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 181 (dot. Pakiet nr 65, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dorosłych: 
- nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml) 
- dren o dł. 210 cm zapobiegający załamywaniu się o przekroju standardowym 
- ustnik 
- łącznik typu T 
- czysty biologicznie 
- opakowanie foliowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 182 (dot. Pakiet nr 65, poz. 2) 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby nebulizator dla dorosłych posiadał konstrukcję 
antyprzelewową, pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90 stopni, o średniej średnicy 
nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 183 (dot. Pakiet nr 66, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PVC? Przyrząd w całości wolny od 
toksycznych ftalanów (zarówno dren jak i komora). 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 184 (dot. Pakiet nr 66, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową z PCV? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 185 (dot. Pakiet nr 66, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową z PCV oraz z igłą wykonaną z niewzmacnianego ABS? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 186 (dot. Pakiet nr 66, poz. 2) 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62mm całość (55mm w cz. Przeźroczystej). 
Igła biorcza dwukanałowa, standardowo ścięta, wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem 
szklanym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 187 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1 - 4) 
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po 
sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania 
wyników testu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 188 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1 - 4) 
Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony 
był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego 
użytku?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 189 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1 - 4) 
Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących 
norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 190 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1 - 4) 
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony 
wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? 
Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Zabronione jest umieszczanie na 
wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić 
w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. 
Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych 
wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu 
znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 191 (dot. Pakiet nr 67, poz. 1 - 4) 
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 dopuszcza. 
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Pytanie 192 (dot. Pakiet nr 67, poz. 4) 
Czy Zamawiający dopuści rękawy o wym. 400 x 80 x 100?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 193 (dot. Pakiet nr 67, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści torebki o wym. 100x40x300?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 194 (dot. Pakiet nr 67, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści torebki fałdą 40 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 195 (dot. Pakiet nr 67, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści torebki o wym. 100x40x370?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 196 (dot. Pakiet nr 67, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 150 x 380 mm, z fałdą 50 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 197 (dot. Pakiet nr 67, poz. 10) 
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 160 x 360 mm, z fałdą 50 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 198 (dot. Pakiet nr 67, poz. 12) 
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność 
wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta 
papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, 
zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 199 (dot. Pakiet nr 67, poz. 12) 
Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosiła dla 
papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 200 (dot. Pakiet nr 67, poz. 12) 
Czy Zamawiający wymaga, aby papier krepowy posiadał gramaturę wynoszącą min. 60g/m² ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 201 (dot. Pakiet nr 71) 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilości przedmiotu zamówienia z 1400 na 1410 lub 1380 szt.? Zestawy 
przez nas oferowane są pakowane w opakowania zbiorcze po 30 sztuk. Czy zamawiający zgodzi się na dostawę 
takiej ilości zestawów, która będzie wielokrotnością 30 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zestawów, która będzie wielokrotnością 30szt. z zaokrągleniem do 
pełnych opakowań w górę. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 202 
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w 
rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający 
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uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana 
umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym 
przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę 
umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna w/w pełnomocnictwo za wystarczające do złożenia oferty przetargowej. 
 
Pytanie 203 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli ze złożonego oświadczenia będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
 
Pytanie 204 
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, jeżeli ze złożonego oświadczenia będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 205 
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy 
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 206 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 207 
Dotyczy zapisów umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania 
realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od 
terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 206 
Dotyczy zapisów umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 207 
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów 
związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, 
składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w 
zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt 
wykonywanych dostaw. 
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw 
miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku 
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złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża 
zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania. 
 
Pytanie 208 (dot. § 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  modyfikację zapisów § 2 poprzez wprowadzenie poniższego: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 
nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 209 (dot. § 2 ust. 10) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do 
dostarczenia towaru z zachowaniem trwałości materiałowo – użytkowej nie krótszej niż 60% czasu ważności 
określanego przez wytwórcę.” 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 210 (dot. § 3 ust. 3) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Strony mogą ponadto zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 
NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych 
lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%, co każdorazowo wymaga zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w 
sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów 
walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o 
zmianie umowy. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 211 (dot. § 3 ust. 8) 
Prosimy o wykreślnie par. 3 ust.  z projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie 
od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu 
zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera 
bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna 
część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego 
przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i 
ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej 
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego 
uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 
144 pzp. 
Odpowiedź: 
Zarzut obejścia przepisu art. 144 pzp jest bezpodstawny, gdyż Zamawiający wskazał możliwość zmiany 
w głównych postanowieniach umowy. Zamawiający natomiast nie przewiduje zmiany umowy dotyczącej 
wartości oferty a jedynie ilości w ramach sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w 
cenie jednostkowej określonej przez samego Wykonawcę, nie powodują one zwiększenia wartości oferty 
która jest kryterium wyboru Wykonawcy. 
 
Pytanie 212 (dot. § 3 ust. 8) 
Zważywszy na treść § 3 ust. 8 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w 
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 8 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 213 (dot. § 3 ust. 12) 
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Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączeniu do niniejszej 
umowy, jednakże zmniejszenie wartości umowy wynikające ze zmniejszenia Zamówień nie może przekraczać 
20% całkowitej wartości umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza 
roszczeniami o zapłatę za już dostarczony towar.” 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 12 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 214 (dot. § 3 ust. 12) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączeniu do niniejszej umowy. Z tego tytułu nie 
będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia  poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar, o ile 
zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy.” 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 12 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 215 (dot. § 3 ust. 12) 
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, 
składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w 
zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt 
wykonywanych dostaw. 
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 3 ust. 12 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy 
nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie w zależności od zapotrzebowania. 
Treść § 3 ust. 12 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 216 (dot. § 4 ust. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Reklamacja powinna zostać rozpatrzona 
przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili jej złożenia (…)”. 
Odpowiedź: 
Treść § 4 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 217 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kary umownej: z uwagi na nieadekwatność jej wysokości do danego 
niespełnienia świadczenia umowy ? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, 
zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma 
obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy 
płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu 
za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych. 
Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, 
wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie 
ponosi odpowiedzialności. 
Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do 
terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie 
Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie 
się z powodu nieterminowych dostaw. 
Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar 
umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie 
towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie 
nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody 
Zamawiającemu. 
W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 5  ust. 1: 
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w 
przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego 
towaru za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 218 (dot. § 5 ust. 1) 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości niedostarczonego, 
niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 219 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru 
ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej 
umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu 
reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w 
wysokości 1% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia”. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 220 (dot. § 5 ust. 1) 
Paragraf  5 ust. 1  wzoru umowy zawiera zapis: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony 
w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze 
złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 2% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub 
reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.” 
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  W 
wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej 
tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można 
czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z 
zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez 
co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. 
UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane 
kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. 
Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,2%. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 221 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę paragrafu 5 pkt. 1 w następujący sposób:  
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w 
przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłaty kar umownych w wysokości 1% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego 
towaru za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 222 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 
„zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 223 (dot. § 6) 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: 
„Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – 
Lidię Kłosowską, Tadeusza Jelińskiego, Pawła Bruzda lub mgr farm. Macieja Arczewskiego. Dostawa z 
naruszeniem powyższego uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości równej wartości 
brutto towaru z tejże dostawy. Zapis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.” 
Odpowiedź: 
Treść § 6 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 224 (dot. § 8 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie 
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 225 (dot. § 8 ust. 1 lit. c) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem  
„tzn.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 226 (dot. § 8 ust. 1 lit. b) 
W/w ust. zawiera informację, iż: 
„1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 
przypadku, gdy: 
[…] b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w 
przypadku trzykrotnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji.” 
Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie 
regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu 
uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe 
regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe 
wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści : 

„[…] b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku 
trzykrotnego, kolejnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji, za wyjątkiem 
nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności za dostarczane wyroby.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 227 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1” 
zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 228 (dot. § 8 ust. 3) 
Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości  części umowy pozostałej do realizacji. Obwarowanie 
Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z 
Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco 
wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie 
kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie 
uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 229 (dot. § 8 ust. 3) 
W/ w ustęp zawiera informację:  „W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. c i d 
niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości 
umowy wskazanej w § 3 ust. 1.”  
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki 
za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości 
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby 
kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy). 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 230 (dot. § 8 ust. 3) 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację  w/w ustępu w następujący sposób: 
„W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. c i d niniejszego paragrafu 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 231 (dot. § 8 ust. 4) 
Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 4 wzoru umowy na następujący: 
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„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 
uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.” 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 4 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 
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