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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 27 lipca 2018 r. 
Znak sprawy: 10/2018 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę leków, płynów infuzyjnych, , 
preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży 
diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, 
materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej pod nr 2018/S 115-261253 z dnia 19 czerwca 2018 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 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy 
zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, 
kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub 
odwrotnie)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, należy wskazać konkretną pozycję w pakiecie. 
 
Pytanie 2 
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do 
pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku 
Odpowiedź: 
Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 3 
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 
przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej 
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 
na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w 
SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 
korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej 
ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie?  
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich) i 
odwrotnie.  
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Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ? 
Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.? 
Tabletek zamiast tabletek powlekanych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów :  
fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie  ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający podając jako postać tabletki ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek ? 
(zwykłe , powlekane, drażowane)? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja 
wyraża zgodę na wycenę w ostatniej cenie i umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest 
niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe 
wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego? 
Odpowiedź: 
Należy podać ostatnią cenę oraz umieścić odpowiednią adnotację pod pakietem. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 6) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Acidum acetylsalicylicum 300 
mg * 10 tabl - 24 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 20, 237, 238, 277, 346, 476) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu , pozycji nr 20; 237; 238; 277; 346; 476 z 
pakietu 1  pakietu celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 23) 
Pakiet 1 poz. 23 - Alkoholowy wyciąg z ziela ostróżeczki polnej i kwas octowy – Czy Zamawiający miał na myśli 
wycenę preparatu Delacet skład na 100g: Nalewka z ziela ostróżeczki  – 96 g,  
Kwas octowy 80% – 4 g. Zawiera 59,0-65,0% v/v etanolu, fl.100g?. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 42, 43) 
Pakiet 1 poz. 42,43 -Amitriptylini hydrochloridum- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci 
tabletek powlekanych?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 50, 80, 81, 131, 330-332, 434, 435) 
W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 
nr 1, pozycji: 50,80,81,131,330-332, 434,435 i utworzenie odrębnego Pakietu  dla w/w pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 60) 
Pakiet 1 poz.60 Benzyl benzoate – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu NOVOSCABIN PŁYN 
120 ML? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78) 
Czy w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w 
ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 
amp./poj.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z 
obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 
amp./poj.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78) 
Czy w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) 
Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci 
budezonidu zmikronizowanego? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78) 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 
amp./poj.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w 
różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, poz. 80) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 80, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem 
hiperbarycznym ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, poz. 80) 
Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I  poz. 80 (Bupivacaine, 20 mg/ 4 ml 5 amp.) 
wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, poz. 100) 
Pakiet 1 poz.100 Carbo medicinalis - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Carbo Medicinalis w postaci 
kapsułek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, poz. 100) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 100. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Węgiel 
Leczniczy ,200mg,kaps.twarde,20szt ? ( Brak preparatu w postaci tabletek) 
Odpowiedź: 



4 

 

Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, poz. 102, 103, 368, 491) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 102; 103; 368; 491 Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę wymaganych preparatów 
w postaci tabletek powlekanych ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107, 108) 
Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 107 i 108 ma na myśli ceftazydym zachowujący stabilność w 2-80C przez 
24h co umożliwi podanie kolejnym pacjentom, oszczędzając tym samym koszty leczenia ciężkich zakażeń 
szpitalnych? 

Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107, 108) 
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 1 pozycja 107 i 108, aby zaoferowany Ceftazydym był w postaci proszku do 
sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107) 
Czy zamawiający dopuszcza Ceftazydym 1g, w pakiecie 1 pozycja 107, którego podanie drogą infuzji wymaga 
bezwzględnego użycia aparatu do infuzji typu Y? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, poz. 110, 111) 
Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym 0,75g i 1,5g, w pakiecie 1 pozycja 110 i 111,  zgodnie ChPL wykazywał 
zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w 
temperaturze pokojowej: 

-0,9% w/v roztwór chlorku sodu 
-5% roztwór glukozy do wstrzykiwań 
-0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań 
-5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
-5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
-5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 
-10% roztwór glukozy do wstrzykiwań 
-10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań 
-roztwór Ringera do wstrzykiwań 
-mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań 
-mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) 

-wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna). 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, poz. 110, 111, 112) 
Czy zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 110 i 111 oraz pozycja 112, wymaga aby zaoferowany Cefuroximum w 
dawce 0,75g i 1,5g oraz w formie tabletkowej 0,5g, pochodził od jednego producenta co zapewni bezpieczeństwo 
i tolerancję terapii sekwencyjnej? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, poz. 111) 
Czy zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 111, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 
1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, poz. 115) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 115. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu zarejestrowanego jako 
suplement diety? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, poz. 123) 
Pakiet 1 poz.123 Cholecalciferol - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek twist-
off? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, poz. 127, 128, 129) 
Czy w pakiecie 1 pozycja 127, 128 i 129, Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny inj. w formie gotowego roztworu 
do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) i gdy lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych 
interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki pochodzące od 
jednego producenta? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, poz. 127, 128, 129) 
Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycje 127, 128 i 129 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co 
zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, poz. 132) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 132. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Citalopram, 20 mg, tabl.powl., 
28 szt,bl(2x14) - 161 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, poz. 167) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 167. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równoważnego 
Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 
0,05 x 100 tbl.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, poz. 195) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 195. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 
ml,emuls.do wstrz.,10amp? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, poz. 208, 209, 250) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 208; 209; 250. Czy Zamawiający dopuści wycenę wymaganego preparatu 
konfekcjowanego po 10 butelek (fiolek) z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, poz. 212) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 212. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 
dawek? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233) 
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 
5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  
do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając 
krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i 
przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233) 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej 
ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233) 
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania 
dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu 
naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. 
Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem 
gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. 
Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie 
spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-
strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. 
Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed 
działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i 
nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek 
podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym 
przeliczeniem zamawianej ilości . 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 233 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 250. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co 
pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 250.  Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z 
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, poz. 257) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 257. Czy Zamawiający dopuści wycenę wymaganego preparatu konfekcjowanego po 
20 sztuk * 6 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264) 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1  poz. 264  wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te 
same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju 
Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-
12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 
kapsułek po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264) 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. 
będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 
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przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej 
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 
helveticus (analog L. acidophilus, gatunek stosowany również w produkcie oryginalnym) w takim samym łącznym 
stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt opisany w 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264) 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie 
LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego 
najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w 
kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 
w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, 
dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na 
odpowiednią liczbę opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264) 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie TribioDr., 
będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 
kompozycję trzech probiotycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
delbueckii subsp. bulgaricus i Bifidobacterium lactis w łącznym stężeniu 1,6 x 109 CFU/kaps, w opakowaniach x 
20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268) 
Pakiet 1 poz.268 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Probiodr kapsułki twarde x 60? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 1, poz. 280) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego  <LIDOCAINE H/CHL. + 
CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM soln. 20% + HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 
2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 1, poz. 280) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 280. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Lubragel,żel,sterylny,z 
lidokainą,11 ml, 25strzyk. * 48 op? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 1, poz. 288) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 288. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Levofloksacyna, 500 mg, 
tabl.powl., 10 szt * 3 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 1, poz. 291) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 291. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - 
Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 1, poz. 291) 
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Dotyczy pakietu nr 1 poz. 291. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 1, poz. 318) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 318. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Mianserinum, 30 mg, tabl.powl.,30 
szt,blist. * 14 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 1, poz. 346) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 346. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Neomycinum Jelfa, 0,5%, maść do 
oczu, 3 g ? ( brak preparatu w dawce 0,01) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 57(dot. Pakiet nr 1, poz. 368) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. Nr 368 ma na myśli Hepatil*40 tabl ( skład 100 mg Ornityny i 35 mg 
Choliny)? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 1, poz. 373) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 373. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek 
zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 1, poz. 409) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 409. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 42 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 
saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest 
korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 1, poz. 419, 420, 421) 
Pakiet 1 poz.419,420,421 Promazini hydrochloridum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w 
postaci drażetek?. Tylko taka postać dostępna na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 1, poz. 449) 
Pakiet 1 poz.449 Rocuronii bromidum – Proszę o sprecyzowanie, czy należy wycenić preparat w dawce 10 mg/ml 
10 fiol. 5 ml? 
Odpowiedź: 
Fiolki po 10ml. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 1, poz. 454) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 454. Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu zarejestrowanego jako Środek spoż. 
specj. przezn. Med. ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 1, poz. 454) 
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, 
zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce 
(250 mg). 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 1, poz. 459) 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści preparat Sevofluranu-  Sojourn firmy Bioton w butelce 
szklanej 250 ml wyposażonej w system wlewowy tj. konektor wielokrotnego użytku (konektor nakręcony na 
butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie 
parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników  kompatybilnych z systemem i aparatami do 
znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego? 
Gwarantujemy również bezpłatny serwis i przegląd parowników przynajmniej raz w roku w ramach umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 1, poz. 460) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 460. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 1, poz. 479) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 479. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 
5ml,rozt.d/wst,5f - 2 op.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych GlucoDr. auto, charakteryzujących się 
opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne 
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu 
informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza 
glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze 
oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; 
g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie 
zawiera 2 fiolki x 25 pasków testowych); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy 
dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura 
przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 
wymagane zgodnie z polskim prawem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru charakteryzujące się następującymi parametrami: a) 
zakres wyników pomiaru podawany w jednostkach 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający 
wykonywanie pomiarów glikemii u osób dorosłych i noworodków, przy dokładności zgodnej z wytycznymi 
aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające 
kodowania; d) enzym oksydaza glukozy GOD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu 
pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) posiadające 
wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za 
pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią 
pacjentów przy każdym pomiarze glukozy? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą kluczy 
kodujących, chipów lub pasków kodujących? 
Odpowiedź: 
Nie. 
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Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w 
renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie 
obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i 
dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się 
tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których 
jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 
15197:2015, ale jednocześnie nie informuje, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie 
prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem 
hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480) 
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5  mikrolitra z czasem 
pomiaru do 5s? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 1, poz. 488) 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 488. Czy Zamawiający dopuści wycenę Spiriva,18 mcg/dawkę, prosz.d/inh.w kaps.tw,90 
szt * 1 op.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji 19 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? 
Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach. 
W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19) 
Czy Zamawiający, w pakiecie 3 pozycja 19, wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego x 1 fiolka, 
zachowując oczywiście podaną ogólną wymaganą ilość? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19) 
Czy Zamawiający, w pakiecie 3 pozycja 19, wymaga aby, Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego 
posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 3, poz. 39, 40) 
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 pozycje 39,40 zarejestrowane wskazanie do podania doustnego 
(stosowane w leczeniu rzekomobłoniastego oraz gronkowcowego zapalenia jelit)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 6, poz. 3) 
Prosimy o doprecyzowanie  czy Zamawiający miał na myśli w zakresie zadania nr 6 poz. 3: worek 3-komorowy do 
żywienia pozajelitowego do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z 
oliwek), elektrolity, azotu 9g/L,  o współczynniku Q 93, pojemność worka 1000 ml? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 6, poz. 4) 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli  w  zadaniu nr 6, poz. 4: worek 3-komorowy do żywienia 
pozajelitowego do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z oliwek), 
elektrolity, azotu 9 g/L,  o współczynniku Q 93, pojemność worka 1500 ml? 
Odpowiedź: 
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Tak. 
 
Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 9, poz. 8) 
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8. Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 8 (Apixaban 5 mg x 56 tab), dopuści 
zaproponowanie leku Apixaban tab. powlekane 5 mg. opak. 60 tab.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 9, poz. 28) 
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Enema, roztw.do 
wl.doodbytn, 150 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 11, poz. 14, 15) 
Czy zamawiający wymaga aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 11 pozycja 14 i 15 wykazywał zgodność 
z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze 
poniżej 25 C? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 13, poz. 20) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 20 produktu leczniczego Geloplasma – 
roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w rozworze elektrolitów w opakowaniu worek 500ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 15, poz. 17) 
Czy zamawiający w pozycji 17 dopuszcza wycenę preparatu niskotłuszczowego – o zawartości 70% tłuszczów 
MCT? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 16, poz. 1, 2) 
Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę 
zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z Pakietu nr 16 nr poz. 1 i 2  i utworzy z niej osobny pod pakiet 16a, lub 
dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje, co pozwoli na zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni 
kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, a dla Zamawiającego takie 
rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 16 i  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- strzykawki 
3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu 
naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada 
udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-
strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie 
wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno 
nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może 
doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni 
przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga 
konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia 
pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki 
CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, 
mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin 
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Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( 
zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, 
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi 
przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm 
oraz 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości 
wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR i 14Fr o długości 
15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji 
co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla 
ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość 
cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga 
x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, 
znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3) 
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej 
teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej 
(nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3) 
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej 
wielkości oczek? 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3) 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary 
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 6,5-13,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 17, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 5,0-9,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 17, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 1,0-2,5cm w stanie swobodnym, 
pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 17, poz. 4, 5) 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej 
i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 
obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych 
metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z 
z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 17, poz. 6, 7) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze różniącej się +/- 10% od podanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 17, poz. 6) 
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, nie jałowe, o wadze około 1,79 g, pozostałe 
wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 17, poz. 7) 
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, nie jałowe, o wadze około 1,05 g, pozostałe 
wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 17, poz. 13, 14) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski tkanej o składzie: przędza bawełniana, przędza 
poliamidowa, wysokoplastyczna przędza poliuretanowa, pozostałe parametry jak w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 17, poz. 13, 14) 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i 
poliamidowych, pozostałe wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 17, poz. 15) 
Czy zamawiający oczekuje/dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie 
do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i 
komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a 
zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 17, poz. 16-25, 27, 28) 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 17 wydzieli pozycje: 16-
25,27-28 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 17, poz. 17) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w op. a’30 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i 
zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, 
pakowaną indywidualnie , sterylną? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną po 1 szt., z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26) 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej 
i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 
obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych 
metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z 
z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5) 
Prosimy o wydzielenie poz.3-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
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Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5) 
Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m2 – 4 warstwowe, pakowane po a’2 szt w blistrze x 
25 szt. blistrów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5) 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 18, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr. o właściwościach barierowo-ochronnych, zawierający w swoim 
składzie tlenek cynku oraz specjalnie opracowany kompleks składników zabezpieczający skórę przed 
transepidermalną utratą wody oraz niezbędnych składników; działający gojąco oraz regenerująco na skórę 
wrażliwą i podrażnioną; konfekcjonowany w pojemnikach plastikowych z zabezpieczeniem, o masie 250 g 
odpowiadającej 200ml.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 18, poz. 23) 
Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o zaoferowanie 100szt. pieluchomajtek wciąganych w rozmiarze M, 
bowiem nie podano jednostki miary. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 19, poz. 14) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek „superasorbent” (rozmiar 10cm x 10cm)  zapobiegający 
infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej 
substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni 
opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często 
występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę 
Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako 
profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być 
również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu 
zainfekowanych ran. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 19, poz. 14) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1) 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy w pozycji „serweta na pośladki dwuwarstwowa 100 x 120 z jednym workiem do zbiórki płynów” nie nastąpiła 
omyłka pisarska w ilości serwet. Czy zamawaiający oczekuje jednej sztuki czy dwóch. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje 1 szt. 
 
Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1) 
Czy w pozycji kompres z włókniny 10 x 10 cm Zamawiający dopuści kompres 30g/m2. Pozostały opis zgodny z 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 
(wzmocnienie serwety 75x190cm)  

 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni 

 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm 

 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej 
powierzchni), z otworem 9 x 15cm 

Obłożenie pola operacyjnego wykonane  z laminatu dwuwarstwowego 
(hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Wytrzymałość na 
wypychanie na mokro min 168 kPa.  Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. 
Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz 
dane producenta jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie 
zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm  

 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm 

 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej 
powierzchni), z przylepnym otworem 9 x 15cm 

Obłożenie pola operacyjnego wykonane  z laminatu dwuwarstwowego 
(hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o 
gramaturze 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 168 
kPa.  Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania 
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wysokie. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane producenta jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru serwety do cystoskopii 175 x 90 cm  z otworem lepnym 9 x 15 
cm, serwety na stolik instumentariuszki w rozm. 120 x 140 cm i 2 nogawice 75 x 120 cm, bez serwetek do rąk?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2) 
Pakiet 23, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z powyższego pakietu i utworzenie osobnego 
pakietu, co powoli Nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2) 
Pakiet 23, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o 
poniższym opisie: 
Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego materiału (laminat folii PE i włókniny PP) o 
gramaturze serwet 62g/m2. W skład zestawu wchodzą: 
• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 
40 g/m². 
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  wzmocnienie 75x190cm o gram. 30 g/m², folia PE 
0,050mm, 
• 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym 
torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i  kształtownikiem, 
• 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 
90x100cm 
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,  
• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66 g/m² 
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795, .na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla 
potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.  
Całość zestawu zawinięta w serwetę na stolik instrumentalny. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 2 niżej opisanego zestawu? 
- 1 Serweta główna w kształcie litery "T" 186/250 cm x 330cm .Serweta główna 
musi posiadać otwór w okolicach jamy brzusznej 36cm x 36cm wypełniony folią 
operacyjną z oknem 18x16cm, zintegrowaną torbę na płyny.  
- 1 Serweta dla noworodka  75 cm x 120  wykonana z włókniny bawełnopodobnej   
- 1 serweta na stół instrum. 190cm x 150cm 
- 1 serweta na stolik Mayo 145cm x 78cm ze wzmocnieniem 
- 4 serwetki do rąk 30,5cm x 34cm 
- 1 taśma mocująca 9x50cm 
Serweta główna wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa)  o gramaturze 60g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. 
Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie 
identyfikujące producenta (nazwa brandu). 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek 
otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony 
środek serwety głównej np. strzałką.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 3 niżej opisanego zestawu? 

 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm 

 1 ręcznik do rąk  

 1 taśma mocująca 9 x 50 cm 

 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o 
średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o 
średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 
serwety 75x190cm) 

Obłożenie pola operacyjnego wykonane  z laminatu dwuwarstwowego 
(hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 
g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa. Materiał obłożenia 
spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu 
cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek 
otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony 
środek serwety głównej np. strzałką. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie do zabiegów urologicznych rzepu w rozm. 2,5 x 24 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 23, poz. 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 4 taśmy przylepnej VELCRO jałowej 2,5 x 
30 cm z warstwą klejącą zabezpieczoną papierem silikonowanym. Wyrób zgodny z normą EN 13795-1,2,3 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 23, poz. 5) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 5: 
Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z niebieskiej folii 
polietylenowej piaskowanej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu (PE+PP). Gramatura materiału w obszarze 
wzmocnionym 140 g/m2. Wielkość wzmocnienia 65 cm x 85cm. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 
Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności 
oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii –ginekologii w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm 
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm 
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
z osłoną podpórek kończyn górnych 
ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 
oraz dodatkowo serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm pod pośladki  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i 
łaty chłonnej min.  109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O. 
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Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 24, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)  
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z 
otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny  
z sitkiem i zaworem. 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego 
 i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie 
cieczy ˃125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 
etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu 
wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci 
piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie  zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm 
1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 
1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm 
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura 
laminatu min. 57,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 340%  
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O 
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada 
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na 
opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3) 
poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdują się 4 serwetki do rąk? Pozostałe elementy i 
wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 4 serwety do rąk. 
 
Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwetki do rąk mają wymiary 40 x 20 cm? Pozostałe elementy 
i wymagania zgodnie z SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do 
przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 4 niżej opisanego zestawu? 
• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm 
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 
65x85cm), 
• 4 ręczniki do rąk 
• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą 
chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm 
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla 
pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 
x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm 
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu 
dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) 
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 
75x190cm) 
Serweta na stół instrumentalny - folia polietylenowa i warstwa chłonna (PE+PP) (chłonność warstwy min. 400%). 
Serweta na stolik Mayo - folia polietylenowa i warstwa chłonna (PE+PP) (chłonność min.470%), serweta składana 
w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, posiada piktogramy ułatwiające poprawną 
aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85x65cm serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia 
Cały asortyment spełnia wymogi E-PN 13795 1-3.  
Cały asortyment sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą:  
- dla tlenku etylenu 11135-1; 
Każdy zestaw obłożeniowy zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz 
cztery etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające min: serię, datę ważności i 
symbol artykułu. 
Włóknina trójwarstwowa - włóknina foliowana 2 warstwy włókniny polipropylenowej i 1 warstwa folii 
polietylenowej. gramatura 75g/m2, dodatkowe łaty chłonne o gramaturze  80g/m2, całkowita gramatura w 
części wzmocnionej 155g/m2. chłonność min. 820%, odporność na przenikanie cieczy 167 cm H2O. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego, trójwarstwowego w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm 
2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm 
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem 
samoprzylepnym o długości 80 cm  
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 
cm (15 cm, 70 cm, 15 cm) 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 74 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 330% 
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O Materiał obłożenia spełnia wymagania 
wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności oraz dane producenta.  
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania 
w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 24, poz. 5) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów dłoń/stopa w następującym składzie:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6) 
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej 
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1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność 
absorbcji cieczy ˃ 100% wg EN ISO 9073-6)                                  serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 
225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do 
mocowania przewodów 
 i drenów 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 
 i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego 
polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm  +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu 
podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), 
odporność na przenikanie cieczy ˃125 cm H2O.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 
13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony na kończyny dolne w rozm.  75 x 120 cm, pakowane po 
2 szt. Osłona na kończynę dolną (nogawica) wykonana jest  z laminatu dwuwarstwowego włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania 
wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane 
producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6) 
poz. 6: Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o wymiarze 80 x 140 cm, wykonane z wielowarstwowej włókniny 
polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, zapakowane w torebkę papierowo – foliową, opakowanie 
zaopatrzone w 2 etykiety zawierające LOT, datę ważności, nr katalogowy oraz dane wskazujące na wytwórcę? 
Wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej 
włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu 
dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej 
 i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. 
Rozmiar fartucha to jego długość - 120 cm (M), 130cm (L), 150 cm (XL). 
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie 
cieczy przód/rękaw 123/194 cm H2O.  
Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację  
i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki 
zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, mankiety wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 
identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie 
do użytku.  Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr 
katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 25, poz. 1) 
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Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 25, poz. 2) 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 25, poz. 3) 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania 
doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie 
nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8) 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji 
glukozy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
 

Pytanie 149 
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 150 
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 151 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 
zmian ilościowych odnośnie  pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy 
PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3,  §3 ust.8 i §3 
ust.12 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Wbrew twierdzeniom pytającego Zamawiający właśnie w §3 ust. 8 wskazał zakres takiej zmiany, ponadto 
należy zaznaczyć iż Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie 
przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, gdyż jest wysoce nieprawdopodobne aby określić ilu 
pacjentów i z jakimi schorzeniami będzie korzystało z usług Zamawiającego. 

 
Pytanie 152 (dot. § 2 ust. 8) 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.8? Zapis o ‘odmowie przyjęcia towaru” jest sprzeczny z prawem, gdyż 
pozbawia dostawcę możliwości ustosunkowania się do reklamacji, poprzez wprowadzenie jednostronnej 
procedury ‘odmowy przyjęcia’. Wszystkie reklamacje winny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa tj. przy udziale Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 8 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 153 (dot. § 2 ust. 10) 
Do treści §2 ust.10 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych 
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia 
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie 
wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie warunku o treści: "..., 
dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 
Odpowiedź: 
Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 154 (dot. § 3 ust. 2) 
Czy zamawiający zmieni treść par. 3.2. nadając mu brzmienie „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto przez 
okres trwania umowy.” Obecne brzmienie zapisu przenosi na wykonawcę ryzyko w przypadku zmian stawek 
podatku VAT. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 155 (dot. § 3 ust. 5) 
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Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy 
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 projektu umowy)? 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 156 (dot. § 3 ust. 7) 
Czy Zamawiający w par. 3.7 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w razie zmiany przepisów, bez 
dodatkowej zgody Zamawiającego? Taki warunek grozi Wykonawcy rażącą stratą – w razie podwyższenia 
podatku VAT, na co Zamawiający się nie zgodzi. 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 7 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 157 (dot. § 3 ust. 11) 
Do treści §3 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z 
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: 
Treść § 3 ust. 11 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 158 (dot. § 3 ust. 12) 
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 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. 12 głównych postanowień 
umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 159 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 5.1 poprzez zmianę wartości kary umownej z 2% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 160 (dot. § 5 ust. 1) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem 
„zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 161 (dot. § 5 ust. 1) 
Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za 
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru czy wadliwie dostarczonego poprzez wprowadzenie zapisu 
o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia? 
Odpowiedź: 
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 162 (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.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 163 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 8.3  poprzez zmianę wartości kary umownej z 10% do wartości 
max. 5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.?  Kara umowna w tej kwocie jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 164 (dot. § 8 ust. 3) 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §8 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze 
za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 165 (dot. § 8 ust. 3) 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 
1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: 
Treść § 8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 03.08.2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.08.2018 r. o godz. 
10:00. 
 
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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