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sygn. ZP/382-13/2018 

 
Wyjaśnienia i odpowiedzi 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
05.10.2018 pod nr 632859-N-2018; Znak sprawy: ZP/382-13/2018 
 

Uwaga: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ i załączników do niej, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

Aktualizacja: 12.10.2018 r. 

 
Pakiet 27 
Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres 
ważności 5 lat od daty produkcji ? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 27 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy 
są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów 
chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego 
badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli ? –  
oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie 
magnetycznym Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 27 
Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne 
naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, 
posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji ? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 27 
Czy Zamawiający wymaga aby klipsy były pakowane w zasobnikach po 4 lub 6 szt. do wyboru przez 
Zamawiającego ? Odpowiedź: TAK 
 
Załącznik nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym tylko 
tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę. Odpowiedź: Dopuszczamy 
  
Wzór umowy § 3 ust.5 
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie dostarczanie faktur 
elektronicznych w formatach:  Excel, Word lub Adobe, które będą mogły być skopiowane bezpośrednio z 
poczty elektronicznej. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż dopuszczenie rozwiązania 
równoważnego jest dla Zamawiającego neutralne, gdyż w pełni spełnia jego oczekiwania w tym zakresie nie 
rodząc przy tym kłopotów technicznych lub konieczności podejmowania dodatkowych działań, zaś 
Wykonawcy umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia i należyte jego wykonanie przy zachowaniu 
zasady zachowania uczciwej konkurencji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Wzór umowy § 4 ust.2 
Paragraf 4 pkt 2 zawiera informację, iż Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za „ odmowę 
dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 1% wartości zamówionego towaru....”. Zapis taki sprawia, 
że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował 
należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu 
uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na 
nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z 
uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub jego modyfikację. Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 27, poz. 1-2 
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy: w zadaniu 27 poz. 1 i 2 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych w opakowaniach 6 szt. x 20 magazynków = 
120 szt. w opakowaniu handlowym z odpowiednim przeliczeniu ilości całkowitej oczekiwanej przez 
Zamawiającego? Reszta wymagań zgodnie z Siwz.  magazynków x 6 klipsów (niepełne opakowanie) czy też 
10 opakowań x 14 magazynków? Odpowiedź: Dopuszczamy 6 szt. x 20 magazynków = 120 szt. w 
opakowaniu handlowym z odpowiednim przeliczeniu ilości całkowitej oczekiwanej przez Zamawiającego 
 
Pakiet 15, poz. 1 i 4 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowych opatrunków na rany w rozmiarze 10x15 cm. Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 15, poz. 2 - 3 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowych opatrunków na rany w rozmiarze 10x10 cm. Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 15, poz. 2 – 4 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z centralnym wkładem wiskozowo-poliestrowym. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 15, poz. 5 i 6 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowych opatrunków do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8 cm Od-
powiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Pakiet 15, poz. 7 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowych opatrunków do mocowania cewników w rozmiarze 9x11 cm 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Pakiet 15, poz. 1-7 
Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 
jakościowych i cenowych Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Pakiet 8, poz. 1, 2, 3, 4, 5 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści alternatywnie zaoferowanie w ww. pozycji rękawic 
diagnostycznych syntetycznych nitrylowych o następujących cechach: bezpudrowe, kształt uniwersalny,  
kolor biały, mankiet rolowany,  powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura biszkoptowa z teksturą na końcach 
palców,  powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana + chlorowana,  długość rękawicy: min. 240 mm,  
grubość na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06,   rękawice bez lateksowe, 
posiadające AQL 1.0, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej – 
Rozporządzenie (UE) 2016/425, certyfikat wyrobu medycznego klasy I 93/42/EEC, rękawice przebadane na 
przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniające 
standardy: EN455 1-4, EN420, EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 374-2,  EN 374-3,  przebadane 
na przenikanie cytostatyków - ASTM D6978  parametry fizyczne:  siła zrywu przed starzeniem mierzone 
zgodnie z europejską normą: min. 9 N, wydłużenie % minimalne – przed starzeniem: 500 %, wydłużenie % 
minimalne – po starzeniu: 400 %, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (tiuramów), pakowane 
a’200 oznakowanie datą produkcji, datą ważności, AQL, i numerem serii, Rozmiary: XS, S, M, L, XL. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odstąpienie o wymogów zgodności z ISO 11193-1 , ASTM D6319, 
oraz ISO16604 czyli amerykańskimi odpowiednikami europejskich norm, które zgodnie a art. 30 UZP mają 
spełniać oferowane wyroby.  Zaoferowane przez  nas wyroby zgodne są z europejską normą EN 455 1-4, a 
także EN ISO 13485. Odpowiedź: Dopuszczamy 
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Wzór umowy Par. 4 
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 4 pkt 1 oraz pkt 2. Pragniemy podkreślić, że 
zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane  i narażają Wykonawcę na 
odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
Wzór umowy Par. 5 
Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 2A o następującej 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.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 15, poz. 2-4 
Poz. 2 - 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra  opatrunkowego zgodnego z 
wymaganiami SIWZ jednakże posiadającego warstwę chłonną ze 100% wiskozy  Odpowiedź: 
Dopuszczamy 
 
Pakiet 15, poz. 6 
Poz.  6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra  opatrunkowego w rozmiarze 6 X 10 cm  
lub w rozmiarze  6 x 7 cm. Pozostały opis zgodny z wymaganiami SIWZ. Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 2-3 
Poz. 2-3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 i poz. 3  z Pakietu nr 34 i 
utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy 
konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 1 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego który posiada rękaw 
zakończony gumką? Pozostały opis zgodny z wymaganiami SIWZ Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 4 
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego zgodnego z opisem 
SIWZ jednakże posiadającego materiał włóknina SMS 100% polipropylen. Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 5 
Poz. 5- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha wykonanego z materiału 
SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowymi wzmocnieniami 42g/m2 w przedniej części i na rękawach. 
Fartuch jest  zapinany z tyłu na bezpieczną taśmę  wielokrotnego użytku z możliwością przymocowania w 
dowolnej części fartucha na wysokości barku, która reguluje rozmiar dekoltu, długość fartucha  115cm- 
pozostałe wymagania zgodne z siwz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 6 
Poz. 6- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha wykonanego z materiału 
SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowymi wzmocnieniami 42g/m2 w przedniej części i na rękawach. 
Fartuch jest  zapinany z tyłu na bezpieczną taśmę  wielokrotnego użytku z możliwością przymocowania w 
dowolnej części fartucha na wysokości barku, która reguluje rozmiar dekoltu, długość fartucha  125cm- 
pozostałe wymagania zgodne z siwz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 7 
Poz. 7- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha wykonanego z materiału 
SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowymi wzmocnieniami 42g/m2 w przedniej części i na rękawach. 
Fartuch jest  zapinany z tyłu na bezpieczną taśmę  wielokrotnego użytku z możliwością przymocowania w 
dowolnej części fartucha na wysokości barku, która reguluje rozmiar dekoltu, długość fartucha  140cm- 
pozostałe wymagania zgodne z siwz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 8 
Poz. 8 -  Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych  wykonanych z 
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miękkiej przewiewnej włókniny SMS. Odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O. Długość fartucha 
122cm.  Fartuch jest  zapinany z tyłu na bezpieczną taśmę  wielokrotnego użytku z możliwością 
przymocowania w dowolnej części fartucha na wysokości barku, która reguluje rozmiar dekoltu. Pozostałe 
wymagania zgodne z siwz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 9 
Poz. 9  - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych  wykonanych z 
miękkiej przewiewnej włókniny SMS. Odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O. Długość fartucha 
127cm.  Fartuch jest  zapinany z tyłu na bezpieczną taśmę  wielokrotnego użytku z możliwością 
przymocowania w dowolnej części fartucha na wysokości barku, która reguluje rozmiar dekoltu. Pozostałe 
wymagania zgodne z siwz? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 12 
Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obuwia ochronnego pakowanego w opakowanie 
typu dyspenser 250 par z przeliczeniem ilości tj 250 par x  3 Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 13, 14 
Poz. 13, 14 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wartości gramatury jeżeli maski spełniają 
wymagania SIWZ  Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 34, poz. 14 
Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski w kolorze niebieskim? Odpowiedź: 
Dopuszczamy 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 
bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 
ściągaczem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 40 cm perforacja, 50 sztuk blistrów na rolce, 
pozostałe wymagania bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, 
pozostałe wymagania bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe 
wymagania bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x 
warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 
cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m2 , natomiast folia PE -  
grubość 1 x 0,015-0,017 mm ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 10, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x 
warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z 
perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 
g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; 
wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość 
folii 22 ± 2 μm , 50 listków? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 1-3 
Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 20, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 20, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 
bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
 
Pakiet 20, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 
ściągaczem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 20, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 20, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 20, poz. 6,7,8 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 20, poz. 7 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości 
wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. 
Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, 
rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 20, poz. 9-10 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 
99,5% aerozoli biologicznych? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 20, poz. 9-10 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na troki lub gumkę odpowiednio do 
pozycji, pakowaną po 50 szt w kartonik, o gramaturze 25 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 20, poz. 9-10 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 20, poz. 1,2,6,7 
Prosimy o wydzielenie poz. 1,2,6,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 24, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na 
plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z 
bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 
ściągaczem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 2,10-12 
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 34, poz. 1-2, 10-12 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-2, 10-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 34, poz. 11 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, 
wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości 
wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. 
Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, 
rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 3 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy pozycje 3 do osobnego pakietu  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
Pakiet 11, poz. 1 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści - Igła iniekcyjna gastroskopowa; grubość 
igły 22G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ   
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Pakiet 11, poz. 6 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści - Szczoteczka dwustronna do czyszczenia 
kanałów endoskopów giętkich oraz do zaworków z uchwytem, średnica włosia 5/20 mm i 10/40 mm. 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ   
 
Pakiet 11, poz. 7 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści  - Zestaw szczotek jednorazowych 
niesterylnych do czyszczenia kanałów i zaworków, opakowanie 50 zestawów Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ   
 
Pakiet 11, poz. 8 
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści  - Pętla z drutu plecionego do zimnej lub 
gorącej polipektomii do wyboru, z możliwością rotacji 360st., śr. drutu 0,47mm, otwarcie 10mm. Średnica 
narzędzia 2,3mm, dł. 230cm. Op.=10szt Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ   
 
Pakiet 11,  poz. 1 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 
długości 4mm lub 6mm, śr. 23G, długość narzędzia gastroskopowa 1600-1800 mm (zamawiający omyłkowo 
wpisał w tej pozycji długość kolonoskopową 2300mm), wyposażonych w metalową osłonkę zabezpieczającą 
przed uszkodzeniem endoskopu. Odpowiedź: NIE, potrzebujemy 5 mm 
 
Pakiet 11, poz. 2 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 
długości 4mm,  śr. 25G, długość narzędzia 2300 mm. Odpowiedź: NIE, potrzebujemy 5 mm 
 
Pakiet 11, poz. 6 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie 
szczotek dwustronnych (do czyszczenia kanałów oraz gniazd endoskopów giętkich) długość narzędzia 2300 
mm, średnica włosia 5mm i 10mm, zakończonych kulkami zabezpieczającymi kanał. Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 7 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie ze-
stawu szczotek składających się z: dwustronnej szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów giętkich dłu-
gość narzędzia 2300 mm, średnica włosia 6mm, zakończonej  kulkami zabezpieczającymi kanał oraz 
szczotki krótkiej 15cm do czyszczenia zaworów, średnica włosia 5mm i 10mm, zakończonej  kulkami zabez-
pieczającymi kanał. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 8 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli 
hybrydowej z drutu plecionego do zimnej i gorącej polipektomii, z możliwością rotacji 360st, średnica drutu 
0.36mm, możliwość otwarcie do 10mm, średnica narzędzia 2,4mm, długość narzędzia 230cm. Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 9 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie 
szczypiec biopsyjnych gastroskopowych z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, owalne z otworem, wy-
konane ze stali nierdzewnej, w osłonce teflonowej zabezpieczającej kanał roboczy endoskopu, kompatybilne 
z kanałem 2,8mm, dł. 1600-1800mm, sterylne. Bez przyrządu do ściągania próbek. Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 10 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie 
szczypiec biopsyjnych kolonoskopowych z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, owalne z otworem, 
wykonane ze stali nierdzewnej, w osłonce teflonowej zabezpieczającej kanał roboczy endoskopu, kompaty-
bilne z kanałem 2,8mm, dł. 2300mm, sterylne. Bez przyrządu do ściągania próbek. Odpowiedź: Zgodnie z 
SIWZ 
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Pakiet 2 , poz. 1-3 
Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby 
oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga za-
łączenia tego dokumentu do oferty? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a’10 szt. w opakowaniu sugerowanym? Cena zostanie 
podana  za 1szt. fartucha Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 10, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha chirurgicznego przeznaczonego do użytkowania  
na bloku operacyjnym, wykonanego z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795 (w celu potwierdzenia załą-
czenie karty danych technicznych) o gram. 35 g/m2 oraz wzmocnieniami o gram. 40 g/m2, złożonego me-
todą book-folded z widocznym rozmiarem, posiadającego troki łączone kartonikiem umożliwiającym asep-
tyczne zawiązywanie fartucha, wyposażonego w szwy wykonane metodą ultradźwiękową? Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 10, poz. 5-6 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej swojej powierzchni posiadających po-
dwójne ściągacze taliowe (z tyłu i z przodu), dzięki czemu produkt jest wygodny i idealnie dopasowuje się 
do ciała, zmniejszając ryzyko podrażnień? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 10, poz. 5-6 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności minimalnej odpowiednio dla rozmiaru M – 2300g  i 
dla rozmiaru L – 2600g zgodnie z normą ISO 11948-1?  Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 10, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze M i L? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Wzór umowy 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Od-
powiedź: min 80% 
 
Pakiet 3, poz. 9-11 
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o rozmiarze ramion 38x16 cm? Odpowiedź: Dopuszczamy 
  
Pakiet 11, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą sprawdzenie czy nie zaszła myłka odnośnie ilości? Czy Zamawiający faktycznie 
wymaga 1000op a’50szt czyli 50 000 szt. ustników? Odpowiedź: Chodzi o 1000 szt., czyli 20 op. po 50 
szt.  
  
Pakiet 11, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy jednostką miary ma być op. a’50 szt czy op. a’100 szt jak jest 
w opisie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Mogą być opakowania po 100 szt.  
  
Pakiet 30, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy w powyższej pozycji 
Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagamy papier oryginalny  
 
Pakiet 30, poz. 5 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia Czy w powyższej pozycji 
Zamawiający oczekuje papieru o standardowej czułości S tzn.  Papier Mitsubishi K-61-B Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 30, poz. 6 
Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki Odpowiedź: W kratkę 
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Pakiet 19, poz. 2 
Czy Zamawiający miał na myśli elektrodę EK - S 55 PSG? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 19, poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje 140 opakowań elektrod pakowanych po 
50 sztuk Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 19, poz. 3 
Czy Zamawiający miał na myśli elektrodę EK - S 30 PSG? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 19, poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje 30 sztuk elektrod. Jeśli tak to prosimy o 
dopuszczenie 1 opakowania a’ 50 sztuk gdyż jest to najmniejsze opakowanie handlowe Odpowiedź: 
Dopuszczamy 
 
Pakiet 19, poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania 56 opakowań elektrod a’ 50 sztuk co daje 
wymagane 2800 sztuk Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 19, Pakiet 33 
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie pakietów. Pakiet nr 19 i 33 zawiera ten sam asortyment 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że oba Pakiety są tożsame, w związku z tym Usunięto Pakiet z nr 33 
 
Wzór umowy § 1 poz. 2 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 2. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest 
wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli 
przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. 
SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia 
stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko 
w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. 
poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający 
oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych 
pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co 
jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis Par. 1 poz. 2 
  
Wzór umowy § 3 poz. 5 (Pakiet 19, 30,33) 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w formacie danych 
BLOZ 11 znakowy i dopuszczenie faktury elektronicznej w formacie pdf.  Wskazanie w siwz wymogu 
dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od 
Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym  formacie (tutaj: BLOZ 11 znakowy) stanowi celowe 
utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w 
postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie 
z oprogramowania podanego przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie 
naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym 
opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na 
równych warunkach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 


