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PCZ/ZP/342 /2021 

Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” 

Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/3/2021 

 

 
Odpowiedzi na pytania  

 

 
Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień 
Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych 

dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

Pytanie 1. Pakiet 54 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z nieprześwitującej tkaniny typu SMS? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 2. Pakiet nr 1 poz. 2 – 4 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda 
pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 3. Pakiet nr 53 poz. 1 – Proszę o dopuszczenie: ubrań klatka piersiowa: M – 96 cm L – 98 cm XL – 100 cm Długość 
nogawek: M – 106 cm L – 106 cm XL – 107 cm.  

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 4. Pakiet nr 55 - Proszę o dopuszczenie gazika rozmiar 30 mm x 60mm. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 5. Pakiet nr 59 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 szt.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 6. Pakiet nr 65 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o gramaturze 25g/m2 lub 30g/m2. 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 7. Pakiet nr 13 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100%  z silikonu dwudrożny, z dwoma 
naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej: 

• Cewnik 8Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 2ml - 3ml 

• cewnik 10Fr o długości 33cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml 

• cewnik 12Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 5ml - 10ml 

• cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i  balon o pojemności: 20ml - 30ml   
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 Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i 
zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 8. Pakiet nr 2 poz. 1 i 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do pobierania moczu dla chłopców oraz 

dziewczynek o wymiarach 180x70, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 
Zaproponowany wymiar nieznacznie różni się od wymaganego przez zamawiającego i jest wystarczający do 
przeprowadzenia procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, 
Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to 
Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz 
osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia 
przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem 
Zamawiającego.  

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 9. Pakiet nr 26, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6 – 
miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 F, skalowanych co 5 cm, popychacz 
sterowalny o długości 50 cm (popychacz połączony z cewnikiem nawet po usunięciu prowadnicy) lub popychacz do 
URS o długości 70 cm do wyboru Zamawiającego, prowadnica 145 cm? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 10. Pakiet nr 27, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6 – 
miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 F/26cm, skalowanych co 5 cm, popychacz 
sterowalny o długości 50 cm, prowadnica 145cm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 11. Pakiet nr 27, pozycja nr 2 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie 6-
miesięczych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 6.0 F/26 cm, skalowanych co 5 cm, popychacz 
sterowalny o długości 50 cm 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 12. Pakiet nr 29, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawu do 
nefrostomii składającego się z cewnika z pętlą (8 CH, 10CH, 30 cm), igły EchoTIP z mandrynem (18G, 20cm), 
prowadnica Safe T-J, rozszerzaczy, dwóch mandrynów prostujących, rurki łączącej z kranikiem jednodrożnym oraz 
podpórki cewnika? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 13. Pakiet nr 34, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie nitinolowej 
prowadnicy hydrofilnej na całej długości? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 14. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 15: Cewników Foley 100% silikon ze strzykawką z 10 roztworem 
gliceryny z możliwością utrzymania do 29 dni (pozostałe parametry zgodnie z SWZ). 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 15. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 17: Cewnika z balonem dwukanałowym wykonanego z silikonu, rozmiar 
5 F, balon 1,5 ml. Widoczny w RTG.  

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 16. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 24: Zestawu Mono J zawierającego cewnik wykonany z poliuretanu o 
dł. 70 cm, prowadnicę o d. 125 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ). 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 17. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 25: Prowadnicy Lunderquista o dł. 80 cm, śr. 0,035” z zakończeniem 
typu J na dł. 3 mm. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 18. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 26: Zestawy do szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie 
zagiętym do cystoskopu. Zestaw sterylny, zawierający cewnik typu JJ typ otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, 
wykonany z poliuretanu, skalowany co 5 cm, sterowany popychacz o dł. 43 cm. Rozmiar 4,7 F, dł. 26 28 30 cm. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 19. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 27, poz. 1: Cewnika Pigtail otwarty-zamknięty wykonany z poliuretanu, 
skalowany co 1 cm. Prowadnica 150 cm, popychacz 75 cm, klamra, CH4.7, dł. 26 cm 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 20. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 27, poz. 2: Cewnika Pigtail otwarty-zamknięty wykonany z poliuretanu, 
skalowany co 1 cm. Prowadnica 150 cm, popychacz 75 cm, klamra, CH6, dł. 26 cm. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 21. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Pakiet nr 29: Zestawu do nefrostomii, sterylny, w składzie: igła chiba 18G 

skalowana co 1 cm, cewnik typu J wykonany z poliuretaqnu, drut wiodący kompatybilny w cewnikiem, łącznik do 
worka na mocz, rozmiary CH8, CH 10. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 22. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zadanie nr 62, poz. 4: cewników pooperacyjnych, trójdrożnych typu Dufour, 
wykonanych z przeźroczystego silikonu. Średnica cewników CH24, pojemność balona 80 ml (pozostałe parametry 
zgodnie z SWZ). 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 23. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 24. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.1. w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 
dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia. (…); 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 25. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.2. w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej części dostawy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto reklamowanej części dostawy (…).  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 26. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.4. w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 27. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz 
ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 
siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 28. Pytanie 1 dotyczy pakietu 5: Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do 
docinania nożyczkami. Przylepiec posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań 
skórnych wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową 
warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i 
symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w 
kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20 mm do 70mm? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 29. Pytanie 2: Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w § 7 na:  

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,  
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.1. w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 
dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień 
wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę 
umowną za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w 
wysokości 1% ich wartości brutto. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 30. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w § 7 na: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,  
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.2. w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia 
to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie 
miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego 
dostawcy, w wysokości 1% ich wartości brutto. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 31. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w § 7 na: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,  
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.3. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją 
zakończy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy 
lub odpowiednio w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 
do umowy. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 32. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis projektu umowy w § 7 na: 

 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,  
1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.4. w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej 
Umowy.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 33. Zwracam się z prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 38, poz. 3 (Pętla resekcyjna, wielorazowa do resektoskopu 
bipolarnego Storz do optyki 12, 30 stopni) i pozycji 4 (Pętla kulkowa wielorazowa do resektoskopu bipolarnego Storz 
do optyki 12, 30 stopni) do odrębnego pakietu. 
Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie 
wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Na rynku polskim istnieją bowiem producenci, którzy 
posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 34. Dotyczy Pakiet nr 81, pozycja 1:  Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 35. Dotyczy Pakiet nr 82, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 36. Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i 
środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami 
projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodne z 
obowiązującymi wymaganiami i normami. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 37. Dotyczy pakietu 78 poz. 1 – Prosimy o wyjaśnienie, czy nie wystąpiła omyłka, ponieważ Zamawiający wymaga filtra o 
średnicy 19mm, zamiast 19 cm? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 – Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości opakowań filtrów pakowanych po 500 szt. 
wymaga Zamawiający? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr 78 poz. 2 – Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości rolek etykiet wymaga Zamawiający, z 
zaznaczeniem, iż każda rolka zawiera 500 etykiet? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 40. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych zastępującego obowiązującą Dyrektywę 93/42/EWG o 
wyrobach medycznych (MDD) prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów zgodnie z aktualnymi 
regulacjami prawnymi. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 41.  Dotyczy zadania 73 – Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako alternatywnych rękawic o 
parametrach jak poniżej: 

Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej 
oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI min. KAT III, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnętrznej. Zgodnie 
z normą EN 455 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia 
mikroteksturowana z dodatkową teksturą na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o 
długości min. 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki: palce – 0,12 mm, dłoń – 0,08 mm, siła zrywu przed starzeniem 
min. 9 N oraz po starzeniu min. 8 N – raport testowy potwierdzający wymagane parametry, nie starszy niż z 2016 
roku. 
Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, 
zgodnie z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, 
grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 
16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych(, odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie 
z EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji 
cytostatycznych). Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Wyniki potwierdzone raportami z badań jednostki 
niezależnej. 
Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa 
producenta/adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty 
dostawy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455. Pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych 
ilości. Rozmiar XS, S, M, L, XL. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
      

Pytanie 42. Dotyczy zapisów umowy: Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 treści: „Zamawiający 

zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i 

sumy miesięcznej na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 w zrozumiały sposób – 
doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w 
krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również 
zmniejszenia podaży niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzone 
przez kolejne państwa – ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające 
szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania – mające bezpośrednie i 
niebagatelne przełożenia na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także 
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trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani 
przezwyciężyć przyczyn – dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radyklanemu 
ograniczeniu. Co istotne – z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w 
tym momencie oszacowane – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego 
ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na 
terytorium RP – odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 43. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji do 5 dni roboczych. 
UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o 
zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na 
uwadze ograniczenia wynikające a art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z 
którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 

897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 44. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 lit. b) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „zmiany stawki 

podatku VAT na wyrób będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, 

cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy 

aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest 
czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje 
bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać 
od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych poprzez 
ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążenie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub 
skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą 
stawki podatku VAT od podpisania stosowanego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 45. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści „Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara 

amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie 

aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od 
Wykonawcy, a mające na realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy 
podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków 
gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 46. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kary umownych do 
wysokości: 

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt. 1.1. 
b) 0,5% wartość towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1.2. 
c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 1.3. 
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien 
mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy 
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do 
naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia 
niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).  
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane medyczne o zminimalizowanym stopniu pylenia o 
parametrach: 
- Wodorotlenek wapnia ˃75%; wodorotlenek sodu ˂ 4% 
- Zawartość wody 12-19%; 
- Łącznie metali alkalicznych ˂4%; 
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- Współczynnik pochłaniania do 140 I CO2/kg; 
- Granulki do 2 do 5 mm; 
- Kruchość 95% 
- Zdolność pochłaniania CO2 min. 19% 
- zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy  
- wielkość opakowania: 4,5 kg (z odpowiednim przeliczeniem na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego, 
ilość opakowań wyniesie 70 sztuk) 
 

 
 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 48. Pakiet 2, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści woreczki o rozmiarze 190x70, spełniające pozostałe wymagania 
swz? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 49. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy składający się z rozciągliwych ramiona 160 cm, 

dodatkowej rury o długości 100cm oraz bezlateksowego worka 3l? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 50. Pakiet 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik pokryty był hydrożelem? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 51. Pakiet nr 22, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany ze 100% silikonu? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 52. Pakiet nr 37, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którego skład wchodzi: 

• pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250ml, worek zbiorczy o pojemności 500ml oraz dren łączący 
opcjonalnie zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu. 

• Mieszek skalowany co 40ml, wytwarzający podciśnienie początkowe 120 mbar z zastawką antyzwrotną i 
zaworem bezpieczeństwa typu SAVE umożliwiającym wytworzenie podciśnienia bez konieczności 
rozłączania zestawu. 

• Dwa dreny łączące połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadających klemy zaciskowe typu 
zatrzaskowego. 

• Jeden dren o długości 130cm z uniwersalnym zakończeniem zintegrowanym z drenem Redona od CH12-
CH36. 

• Drugi dren łączący o długości 6cm zakończony łącznikiem typu Large-lock służącym do wygodnego i 
szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażonym w dodatkową nasadkę ochronną do 
zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu. 

• Własny, wygodny w użyciu system podwieszania. 

• Worek zbiorczy, skalowany co 50ml o pojemności 500ml z łącznikiem Large-lock. 

• W worku zastawka antyzwrotna i wygodny zawór spustowy typu poziomego. 

• Tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści. 

• Silikonowe dreny Redona o długości 100cm o otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi. 

• Sterylny. 

• Podwójnie pakowny zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 53. Pakiet 47 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 
35 x 50cm 

• 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75 cm x 90 cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
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• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 54. Pakiet 48 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o 
średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per recum, 
torebka do zbiórki płynów 

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

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

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 
cm? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 55. Pakiet 49, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z 
wkładem chłonnym 50 x 208 cm +/- 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m2,, 
warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m2, 
niebieskiej folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g +/-5g, chłonność 3820,18 ml? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 56. Pakiet 49, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z 
wkładem chłonnym 50 x 208 cm +/-2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18mg/m2,, 
warstwy celulozowej 16 g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m2, 

niebieskiej folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g +/-5g, chłonność 3820, 18ml? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 57. Pakiet 54, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze granatowym? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 58. Pakiet 54, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze granatowym? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 59. Pakiet 58, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny plaster z opatrunkiem na włókninie? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 60. Pakiet 58, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 1m z przeliczeniem zamawianej ilości? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 61. Pakiet 61, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 1,5-2,5cm w stanie swobodnym? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 62. Pakiet 61, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm w stanie swobodnym? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 63. Pakiet 61, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 5,0-9,5cm w stanie swobodnym? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 64. Pakiet 61, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 8,0-14,0cm w stanie swobodnym? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 65. Pakiet nr 73, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od 
wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na placu 0,08mm +/- 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 
0,06+/-0,01 mm, AQL 1.0. Zgodnie z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1. EN 374-4 oraz odporne na 
przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM 
D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i 
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środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na 
opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, 
TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich 
rozmiarów, z przeliczeniem zamawianych ilości. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 66. Pakiet 96, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kapturki pakowane w opakowaniu zbiorczym a’800 sztuk i ich 
wycenę za 1 opakowanie? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 67. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo min. 78 x 145 cm, wzmocniona 65 x 85 cm 
1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 
12 cm 
1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami 
1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety główne wykonane z lamiantu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna 
włóknina polipropylenowa) 
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku w opakowaniu Tyvec-folia zawierająca 4 metryczki 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 68. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 48 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 
1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm 
1 ręcznik do osuszania rak 30,5 x 34 cm 
1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na place o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przylepnym otworem 
o średnicy 8 cm, zintegrowana z torba na płyny z filtrem i portem do ssaka 
1 serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna 
włóknina polipropylenowa) 
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku w opakowaniu Tyvec-folia zawierającym 4 metryczki 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 69. Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 51 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu 

trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenwa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna 
włóknina polipropylenowa), spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SWZ? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 70. Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 52 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca o średnicy 140cm, 
spełniająćego pozostałe wymagania zawarte w SWZ? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
  

Pytanie 71. Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 53 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań chirurgicznych 
jednorazowych w kolorze niebieskim w niżej opisanych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w 
SWZ? 

 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 72. Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 61 – prosimy o potwierdzenie, iż podane szerokości i długości są wymiarami 
mierzonymi w stanie spoczynku  
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 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 73. Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 61 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych (elastyczność 

300%) siatek opatrunkowych do podtrzymywania opatrunków w trudni dostępnych miejscach o niżej opisanych 
wymiarach i rodzajach aplikacji: 
- poz. 1 „palec, paluch” szer. 1 cm, dł. 6,5 cm lub „słoń stopa” szer. 1,5 cm dł. 6,5m 
- poz. 2 „podudzie” szer. 2,5cm dł. 6,5m 
- poz. 3 „głowa” szer. 3cm dł. 6,5m 
- poz. 4 „tors dorosłego” szer. 3,5cm dł. 6,5m 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 74. Zadanie 47: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie? 
SERWETA DWUWARSTWOWA 290X240CM Z OTWOREM 9X11CM Z PRZYLPCEM, WARSTWĄ CHŁONNĄ, WORKEM 
TUR SZ 1 
SERWETA DWUWARSTWOWA 90X75CM SZ 1 
SERWETA 190X150CM SZ 1 
SERWETKA CELULOZOWA 40X30CM SZ 1 
TAŚMA MEDYCZNA 50X10CM PRZYL SZ 1 
ZESTAW PAKOWANY W OPAKOWANIE PAPIEROWO-FOLIOWE Z METRYCZKAMI 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 75. Zadanie 47: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie? 
SERWETA DWUWARSTWOWA 90X75CM SZ 1 
SERWETA TRZYWARSTWOWA 245X180CM Z OTWOREM 15X10, Z PRZYLEPCEM, Z ZINTEGROWANYMI NOGAWICAMI 
SZ 1 
SERWETKI WŁÓKNINOWE 20x40CM SZ 4 
SERWETA NA STOLIK MAYO 145X80CM SZ 1 
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM SZ 1 
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL SZ 2 
ZESTAW PAKOWANY W OPAKOWANIE PAPIEROWO-FOLIOWE Z METRYCZKAMI 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 76. Zadanie 48 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie? 
SERWETA DWUWARSTWOWA 215X180CM Z DWOMA OTWORAMI 5 i 4 CM, Z ELEMENTEM ELASTYCZNYM 
OCHRONNYM NA PALEC, Z WORKIEM NA PŁYNY, Z ZINTEGROWANYMI NOGAWICAMI SZ 1 
SERWETKI WŁÓKNINOWE 20x40CM SZ 2 
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM SZ 1 
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL SZ 1 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 77. Zadanie 51: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8x6cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 78. Zadanie 58 poz. 5: 
Czy można zaoferować plaster o długości 1 m, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 79. Zadanie 59: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku 5,8cm x 8cm? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 80. Zadanie 61: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? 
Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu 



 

11 

 

pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do 
naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę 
dla rozwijania się bakterii. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 81. Zadanie 73: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o następującej charakterystyce? 
Rękawice medyczne/ŚOI (PPE) kat. III przeznaczone są do prowadzenia badań medycznych, zabiegów 
diagnostycznych lub terapeutycznych i obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym. 
Zgodne z normami: PN-EN 455, PN-EN 420, PN-EN ISO 374-1, -2, -4 i -5, PN-EN ISO 10993-5, PN-EN ISO 10993-10, 
ISO 11193-1, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161. 
Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, nie zawierają tiuramów. Przebadane zgodnie z normą PN-EN 16523-
1. Są zgodne z wymaganiami normy ASTM D6978. 
Długość rękawice ≥ 240mm. Grubość podwójnej warstwy: palce ≥0,10mm, dłoń ≥0,10mm, manekiet≥0,08mm. 
Rękawice wewnętrznie chlorowane, gładkie, posiadające teksturowane palce. Wydłużenie 400-500%. Siła zrywania 
przed starzeniem i po starzeniu 6,0 – 7,0 N. AQL 1,5. Parametry potwierdzenie kartą danych producenta i deklaracja 
zgodności dołączonych do oferty jako dokumenty przedmiotowe. Rękawice pakowane a`100. Dostępne w rozmiarach 
XS, S, M, L, XL. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 82. Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1.1, 1.3, wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione 
słowami „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za 
wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 
lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu 
umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 1.1, 1.2 – Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy użył słowa „zwłoka” 
natomiast § 7 ust. 1 pkt. 1.3 dotyczy odstąpienia od umowy i nie zostało użyte słowo „opóźnienie” ani „zwłoka”. 
„W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.1. w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 
dostawie  w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień 
Zamawiającego wynikających z §2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo 
naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, 
w wysokości 3% ich wartości brutto. 
1.2. w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie zmienia 
to uprawnień Zamawiającego wynikających  z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie 
miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie zostały zakupione od innego 
dostawcy, w wysokości 3% ich wartości brutto. 
1.3 gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją 
zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej całości umowy lub odpowiednio w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej danej  części 
umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy.” 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 83. Dotyczy projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 84. Dotycz projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem 
od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 85. Dotyczy pakietu nr 38 – Czy Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia kompatybilności oferowanych elektrod 
od producenta lub dystrybutora posiadanych przez Zamawiającego resektoskopów? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 86. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym 

poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 87. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 
ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2  z 3% na 1%  wartości brutto wartości brutto niedostarczonego zamówienia/ niezrealizowanej 
dostawy za każdy dzień zwłoki? Obezna wysokość kar jest wygórowana i nieadekwatna do ewentualnych uchybień. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 88. Pytanie 1 dot. pakietu nr 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych jednorazowych z 
zewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do respiratora ParaPac Plus model P310NPL. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 89. Pytanie 2 dot. pakietu nr 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych (aparat do znieczuleń). 
Rozciągliwych do 200cm + dodatkowo rura do 150 cm + worek 2 litrowy, mikrobiologicznie czysty. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 90. Pytanie 3 dot. pakietu nr 33 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatorów do podawania leku z 

antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką 
dyfuzora 0-360 stopni, skalowany z podziałką 2ml, z łącznikiem T. MMD 3,3 µm. W zestawie przestrzeń martwa 17 
cm i dren 180cm. Czysty biologicznie. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 91. Pytanie 4, dot. załącznika nr 5 – Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych zawartych w §7 
w następujący sposób: 
1.1. w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia, gdy Wykonawca nie   
zrealizuje go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
1.2. w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 
3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 92. Pytanie 5 dot. pakietu nr 6 - Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający 
wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i 
Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? 
Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości 
pochłaniania. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 93. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w. załączniku pakietów, 
na które wykonawca nie składa oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 94. Dotyczy pakietu nr 7 – W celu dobrania właściwego asortymentu prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający 
oczekuje zaoferowania linii próbkującej do pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym do modułu AG-400RK 
produkcji Nihon Kohden? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 95. Dotyczy pakietu nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie adapterów opisanych w pytaniu powyżej w 
oryginalnym opakowaniu zbiorczym producenta zawierającym 25 sztuk adapterów? (1 op.= 25 szt.) Zwracamy 
uwagę, iż konieczność dzielenia opakowań zbiorczych na mniejsze opakowania znacząco podnosi cenę pojedynczego 
adaptera, a także zmusza Wykonawców do skalkulowania większej liczby dostaw, co znacząco podniesie cenę 
oferty. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 96. Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 3- Prosimy o wydłużenie terminu w ust. 2 dot. rozpatrywania ewentualnych 
reklamacji do 5 dni roboczych. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 97. Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy § 3 – Prosimy o wydłużenie terminu w ust. 3 dot. wymiany towaru na wolny 
od wad w przypadku uznania reklamacji do 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 98.  Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy o nie więcej niż 20% wartości 
umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie wykorzystania zakresu 
ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
niewykorzystanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje 
powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu.” 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Pytanie 99. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, lub wymiany wadliwego towaru na 
wolny od wad w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy – Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 
przedmiotu umowy we własnym zakresie u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 
realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za 
określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano 
zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy.” 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 100. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych 
od pracy i świąt) od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w 
całości uznaną przez Wykonawcę.’ 
UZASADNIENIE 
Rozpatrzenie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe 
rozpatrzenie reklamacji towaru w ciągu 2 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu 
wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 
niemożliwego. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 101. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego.  Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 102. Dotyczy warunków umowy § 5 

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: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 103. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2f 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„braku dostępności wyrobu wskazanego w Formularzu asortymentowo – cenowym i zastąpienia go wyrobem 
równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. Zmiana umowy nie może skutkować podwyższeniem 
ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie. W przypadku dwukrotnego braku pisemnej akceptacji Zamawiającego 
na zaproponowany wyrób zamienny, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu wyrobu zamiennego we własnym 
zakresie u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy oraz obciążyć 
Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone wyroby wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz 
podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych określonych w §7 ust. 1.” 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 104. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 3% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 
5%? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 105. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub określonej części umowy (pakietu), po 
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie 
Cywilnym, również gdy:” 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 106. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, o 
ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia”. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 107. Dotyczy pakietu nr 43, poz. 1 i 2 
Z uwagi na wycofanie z produkcji pętli o dł. 180 cm, prosimy o dopuszczenie w obu pozycjach rozmiaru 
uniwersalnego tj. 230 cm. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 108. Dotyczy pakietu nr 43, poz. 1 i 2 
Z uwagi na wycofanie z produkcji pętli z izolowaną końcówką, prosimy o dopuszczenie pętli z końcówką 
standardową. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 109. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakietach nr 84, 85 i 86 w przedmiotowym postępowaniu: 
Zamawiający określa w   system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdym z w/w Pakietów nazwę 
własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione 
prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta 
kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. 
Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie 
przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie 
z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego 
producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: 
a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, możliwość wykonywania 
pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik 
zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia  w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry 
funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? 
Odpowiedź: Zamawiający nie podał nazw własnych pasków testowych, a wskazał posiadane przez siebie 
glukometry, z którymi paski mają być kompatybilne. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa glukometrów z 
paskami, a dostawa pasków do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 110. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakietach nr 84, 85 i 86 w przedmiotowym postępowaniu: 

Zamawiający określa w   system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdym z w/w Pakietów nazwę 
własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione 
prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta 
kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. 
Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie 
przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie 
z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego 
producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: 
b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej, zakres 
pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego 
paska testowego, opakowanie pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego 
opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015 
Odpowiedź: Zamawiający nie podał nazw własnych pasków testowych, a wskazał posiadane przez siebie 
glukometry, z którymi paski mają być kompatybilne. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa glukometrów z 
paskami, a dostawa pasków do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 111. Pakiet nr 47 
                         czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego o następującym składzie: 

              1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona           150 x 190 cm 
              1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem    (7x10cm)            160/280 x 230 cm 
              4 ręczniki celulozowe            30 x 33 cm 

 

LUB 

 

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 
1 serweta brzuszno - kroczowa z padami chłonnymi    

   (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)  
230 x 250/280 cm 

1 serweta nieprzylepna 90 x 100 cm 
2 ręczniki celulozowe  30 x 33 cm 

 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian, 
 

Pytanie 112. Pakiet nr 48 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji urologicznych o następującym składzie: 

                  1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  150 x 190 cm 
          1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z    workiem  
           do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm)  

250/280 x 280 cm 

         1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 
         1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
         1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 

 

LUB 

 

         1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  150 x 190 cm 
         1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem), 
         okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm).  
         Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do  
         badania per rectum  

185 x 200/280 
cm 

         1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 
         4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm 

 
 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 113. Pakiet nr 55 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazików do dezynfekcji w rozmiarze 30 x 30 mm/ 30 x 60 mm po 
rozłożeniu, sklasyfikowanych przez producenta jako wyrób kosmetyczny ( nie wyrób medyczny)? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 114. Projekt umowy 

§ 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w 
następującym zakresie: 

             -  §7 ust. 1, pkt 1.1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia, 
             -  §7 ust. 1, pkt 1.2 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia 
             Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w  

ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między 
stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V 
CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do 
wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 
wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana 
za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach 
z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże 
określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia 
społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 115. Pakiet 13 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby cewnik typu Foley silikonowy posiadał 
długotrwały czas stosowania, potwierdzony w oryginalnej Instrukcji Obsługi Producenta, tak jak obecnie stosowane 
na terenie szpitala. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 116. Pakiet 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: cewnik moczowodowy typu Tiemann, wykonany z 
poliamidu, o długości całkowitej 74cm, z mandrynem nylonowym, w rozmiarach 3-8CH do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: cewnik moczowodowy typu Nelaton, wykonany z 
termoplastycznego materiału Neoplex, o długości 70cm, z mandrynem metalowym, w rozmiarach 3-8CH do wyboru 
przez Zamawiającego, tak jak obecnie stosowane na terenie szpitala. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 117. Pakiet 17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: cewnik moczowodowy wykonany z materiału 
termoplastycznego Neoplex, o długości 70cm, rozmiar 5Fr, 6Fr, z zakończeniem: Couvelaire/prosta typu 
oliwka/Netalon z mandrynem metalowym lub nylonowym - do wyboru przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 118. Pakiet 24 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby cewnik Mono J posiadał otwory drenażowe 
na pętli i części prostej czy jedynie na pętli. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 119. Pakiet 25 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby prowadnica posiadała koniec typu J. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 120. Pakiet 27 - Poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z popychaczem 
o długości 43cm, tak jak obecnie stosowany na terenie szpitala. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 121. Pakiet 34 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy z rdzeniem nitinolowym z powłoką hydrofilową na 
całej długości, z elastyczną końcówką na długości 3cm, w wersji z końcówką prosta lub zakrzywioną typu J do wyboru 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 122. Pakiet 48 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenia jako alternatywy: 
Zestaw do zabiegów urologicznych.  Skład zestawu: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem   
1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm   
2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu  
1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm  ze zintegrowanymi  nogawicami  z przylepnym otworem brzusznym 
Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i 
portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z 
taśmą lepną do fiksacji  z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego 
laminatu  o gramaturze max.58g/m2pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku 
pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności. Konstrukcja serwety 
zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe 
przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg 
normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i  sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do 
sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer 
lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN.  Sterylizacja EO. Zestawy pakowane 
zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 
potwierdzony certyfikatem. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 123. Pakiet 48 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepną do fiksacji serwety z fartuchem 
operatora? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 124. Pakiet 48 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby konstrukcja serwety głównej zapewniała osłonę 
kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta i aby osłony na kończyny wyposażone były w dodatkowe przylepce 
służące do ich dopasowania do pacjenta? 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 125. Pakiet 48 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwety z długimi osłonami na kończyny > 130cm? 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 126. Pakiet 51 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie przesłony w rozmiarze 75x90cm z otworem fi 10cm. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 127. Pakiet 53 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy: 
Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o 
gramaturze 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" 
zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, 
kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. 
Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym. 

      S  M  L  XL  XXL  Tolerancja  

Koszulka  
   

długość  70  72  75  76  77  ± 2  

szerokość  54  58  62  66  70  ± 2  

Spodnie  długość  112  114  116  118  120  ± 2  

szerokość  52  54  58  60  60  ± 2  

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 128. Pakiet 53 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy: 
Niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni:   
- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie.  
- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu   
Komplet wykonany z  oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, barierowości min. 49 mmH2O. 
Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 
rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL, kolor niebieski 

      XS  S  M  L  XL  XXL  Tolerancja  

Koszulka  
   

długość  67  70  72  75  76  77  ± 2  

szerokość  50  54  58  62  66  70  ± 2  

Spodnie  długość  108  112  114  116  118  120  ± 2  

szerokość  50  52  54  58  60  60  ± 2  

Pakowane osobno koszulka i spodnie następnie, jako komplet w opakowanie foliowe. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 129. Pakiet 58 poz. 1 – 2 - Prosimy o dopuszczenia plastra o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 130. Pakiet 58 poz. 3 - Prosimy o doprecyzowanie w jakim rozmiarze plastra do venflonów Zamawijacy oczekuje. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 131. Pakiet 59 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie op. 100szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 132. Pakiet 65 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie gramatury min. 25g/m2. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 133. Pakiet 65 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie gramatury min. 17g/m2. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 134. Pakiet 69 poz. 1-2 - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy:  
Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej 
powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2. 
Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób 
medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. 
Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja 
pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy 
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fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający 
min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 
2 rozmiarach. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 135. Pakiet 73 – Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy - Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, 
bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. 
Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie 
teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 
0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. 
Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo 
wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. 
Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację 
substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 
20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z 
ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w 
zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Przydatne do 
kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt (XL 90 
szt.) 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 136. Pakiet 73 - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy  - Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, 
bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. 
Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie 
teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 
0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się 
łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią 
chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony 
osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 
4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację 
cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 
20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z 
wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów 
wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 137. Pakiet 73 - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy - Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, 
bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. 
Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie 
teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 
0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N.  Zgodność 
normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z 
opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne 
na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację 
alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację 
wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). 
Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 
18001. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 138. Pakiet 73 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych – nitrylowych o 
wymaganych cechach: 
- spełniające normy: EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374-1, Typ B, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5 
- - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5 2016 (oznaczenie na 
opakowaniu) 
- oznakowanie CE 
- wykonane z nitrylu w kolorze niebieskim   
- bezpudrowe 
- mankiet rolowany   
- grubość rękawic na palcach 0,10-0,12 mm, 
- grubość rękawic na dłoni .0,06mm-0,10mm   
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- grubość rękawic na mankiecie 0,05-0,07mm   
- powierzchnia zewnętrzna: teksturowane min. na końcach palców    
- uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń   
- AQL≤1,5 (oznaczenie na opakowaniu) 
- przebadane wg normy EN-374-3 na przenikanie substancji chemicznych co najmniej z grupy: 
-- zasad, min. czas przebicia powyżej 240 min (6 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE jednostki 
notyfikowanej   
-- formaldehyd 37%, min. czas przebicia powyżej 120 min (5 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE 
jednostki notyfikowanej   
-- cytostatyki w tym: cyklosfamid, mitomycyna min. czas przebicia powyżej 240 min. potwierdzone raportem z 
badań    
-- rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (tiuramy, MBT) potwierdzone informacją producenta   
- dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu   
- na każdym opakowaniu nadruk serii, data ważności, wyraźnie oznakowany rozmiar   
- na każdym opakowaniu oznakowanie,  jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, 
odpowiednie piktogramy oraz odniesienie do spełnianych norm, 
- łatwo wyciągane pojedyncze sztuki rękawic z opakowania    
- Rozmiar XS –XL, 100 sztuk w opakowaniu. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 139. Pakiet 62 – Prosimy o odpuszczenia jako alternatywy fiksatora  
• Rozmiar: 7,5 x 8,0 cm 

• Opakowanie: pojedyncze sterylne 

Pudełko 50 szt. 

Karton 800 szt. 

• Okres przechowywania: 2 lata 

• Okres utrzymania na skórze: do 5 dni 

• Sterylizacja: radiacyjna 

• Mocna pianka pozwala na utrzymanie opatrunku przez 5 dni    i skutecznie odgranicza 

miejsce wkłucia  

• Łatwa kontrola wizualna miejsca wkłucia 

• Nieprzepuszczalny dla płynów          i mikroorganizmów, pacjent może się kąpać, bez 

ryzyka maceracji naskórka 

• Kształt pozwalający na pewną fiksację skrzydełek kaniuli 

• Dodatkowe paski pianki pod skrzydełka i do poprowadzenia linii po skórze 

• Łatwa aplikacja 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 140. Pakiet 2, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu bez gąbki,  o 

pojemności 100 ml, pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, 
skalowany co 10 ml, odpowiednio do pozycji dla chłopców lub dziewczynek? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Pytanie 141. Pakiet 2, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 142. Pakiet 58, poz. 4 - Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a 
podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów 
stwarza większe możliwości wyboru. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 143. Pakiet 58, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 144. Pakiet 61, poz. 1 -4 Czy zamawiający oczekuje siatki pakowanej po 10 mb w stanie spoczynku? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 145. Pakiet 61, poz. 1 -4 - Czy 1 szt oznacza 1 opakowanie po 10 mb w stanie spoczynku? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 146. Pakiet 65 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 147. Pakiet 71 - Czy zamawiający dopuści maskę złożoną z pięciowarstwowej włókniny z dwuwarstwowym materiałem 
melt-blown i trójwarstwową włókniną typu spun-bond, z regulowaną częścią nosową i gumką na głowę, stanowi 
ochronę przed cząstkami występującymi w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, 
mgły), maska jednorazowego użytku (maksymalnie do 8 godzin) , posiada skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): 
BFE> 99,8% ; skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE): śr. PFE> 99,99% ; wyprodukowana zgodnie z normami: EN 
149:2001+A1:2009 , produkt certyfikowany: CE2163. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 148. Pakiet 48 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna o rozmiarze 275/260cm x 210cm posiada 

otwór w okolicy krocza o wymiarze 5 cm i  otwór nadłonowy o wymiarze 8 cm, zintegrowaną torbę na płyny z 
sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksowy ochraniacz na palec? W zestawie zamiast taśmy lepnej 
jest uchwyt typu rzep do mocowania przewodów. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SWZ. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 149. Pakiet 59 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 7,5 cm? 
 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 150. Pakiet 61 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o długości 6 m w stanie luźnym z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości, w następujących rozmiarach: 
Ad.1-  na palce 1,2 cm-1,5cm 
Ad.2- na kończyny (ramię/kończyna dolna i małe głowy) 3,8 cm-4,6cm 
Ad.3- na duże głowy i niewielkie tułowia 6,5 cm-7,5cm 
Ad.4- na duże tułowia, biodra, pachwiny 8,6 cm-9,6cm 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 151. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

§ 7 
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.1. W wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 

dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień 
Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał 
prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych składników zamówienia, które nie zostały zakupione od 

innego dostawcy, w wysokości 3% ich wartości brutto. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 152. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

 § 7 
1.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.2. W wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. Nie 
zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 6 umowy i w przypadku ich zastosowania 
Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie 
zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 0,2% ich wartości brutto; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 153. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

§ 7 
                                1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.3. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją 

zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wartości 
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brutto niezrealizowanej całości umowy lub odpowiednio w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 
danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 154. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

 § 7 
1.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
1.4. W wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 

niniejszej Umowy. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 155.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: 

a)  pakowane a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań; 
wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego, produktu, tym samym powodując brak możliwości złożenia 

oferty w postępowaniu przetargowym; 

b)  z odstąpienia od badań na rozciągliwość rękawicy, jest to badanie dodatkowe, nieobowiązkowe (norma EN 455 
nie wymaga podawania parametru w zakresie wytrzymałości na rozciąganie); 

jest to badanie dodatkowe, nieobowiązkowe na rozciągliwość rękawicy wg amerykańskich standardów nie 

wymagane europejskimi normami, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia 

wymagania norm europejskich, norma ta nie znajduje się w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 

wyrobów medycznych ani dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej. Niewiele firm posiada w swojej ofercie 

asortyment w wymaganym parametrem, który jest parametrem wymaganym przez normy amerykańskie. 

Odstąpienie od wymogu spowoduje zwiększenie ilości złożonych ofert a tym samym większą konkurencyjność 

oraz lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych. 

c)   Odporne na przenikanie trzech substancji chemicznych: 
- wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6 
- formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6 
d) z odstąpieniem od rękawic hypoalergicznych (badanie na PSI) – rękawice nitrylowe są alternatywą dla 
tradycyjnych rękawic lateksowych, nitryl wykazuje obojętne działanie na skórę, w związku z czym wyklucza ryzyko 
pojawienia się alergii, są doskonałym zamiennikiem dla osób uczulonych na lateks  
e) grubość na placu 0,09-0,10 mm, dłoń 0,05mm – 0,06 mm, mankiet 0,05 mm; 
(są stosunkowo cienkie, jednocześnie zapewniają odpowiednią ochronę dla personelu szpitala, pacjenta oraz 

dobre czucie w placach podczas użytkowania, różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a 

naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego 

produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym); 
 Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. 
Zgodnie z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 
16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 9metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phix174 norma 
równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (32 substancji cytostatycznych). 
Odpowiedź: Zaoferowane rękawice nie posiadają badań na dwa alkohole: etanol – 70% i izopropanol – 70%, a są to 
substancje szeroko stosowane w naszej placówce. Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

             Zatwierdził 

 
                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


