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sygn. ZP/382-16/2020

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego
użytku,  środków  opatrunkowych  oraz  innych  wyrobów  medycznych  dla  Szpitala
Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.  ogłoszonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych
w dniu 16.09.2020 r. nr 585949-N-2020

Dodane w dniu 28.09.2020 r.

1. Pytanie: Pakiet 1, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z
pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie
korzystnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:  nie.

2. Pytanie: Pakiet  1,  pozycja  2,  5,  8.  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  w  opakowaniu
handlowym a’24szt?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

3. Pytanie: Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowanie  handlowe  a’24szt,  z
przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

4. Pytanie: Pakiet  1,  pozycja  3,  6,  9.  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  w  opakowaniu
handlowym a’12szt?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

5. Pytanie: Pakiet  1,  pozycja  2,  5,  8.  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowanie
handlowe a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych
opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

6. Pytanie:  Pakiet  1,  pozycja  4,  7,  10.  Czy Zamawiający  dopuści  plaster  w  opakowaniu
handlowym a’6szt?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

7. Pytanie: Pakiet  1,  pozycja  2,  5,  8.  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowanie
handlowe a’6szt,  z przeliczeniem zamawianej ilości  i  zaokrągleniem w górę do pełnych
opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.
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8. Pytanie: Pakiet 1, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej, z
systemem aplikacji  typu ,,rama’’ i wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do
założonej kaniuli w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: tak.

9. Pytanie: Pakiet 1, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe
a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

10. Pytanie: Pakiet  1,  pozycja  14-18.  Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  o  kierunku
odklejania warstwy zabezpieczającej od dłuższego boku?

Odpowiedź: tak

11. Pytanie: Pakiet  2,  pozycja  24.  Czy  Zamawiający  dopuści  opaskę  pakowaną  w
karton/papier?

Odpowiedź: tak.

12. Pytanie: Pakiet  5,  pozycja  34-40.  Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  do  odsysania  z
nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź: tak

13. Pytanie: Pakiet 5, pozycja 43-50. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane
tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne
folia-papier?

Odpowiedź: tak.

14. Pytanie: Pakiet 5, pozycja 51-54. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby
cewnik Nelaton posiadał zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: tak.

15. Pytanie: Pakiet  5,  pozycja  51-54.  Czy  Zamawiający  dopuści  cewnik  Nelaton  z
nieprzezroczystym kolorowym konektorem?

Odpowiedź: tak.

16. Pytanie: Pakiet  7,  pozycja  70.  Czy  Zamawiający  dopuści  kieliszki  do  leków  w
opakowaniach a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

17. Pytanie: Pakiet 7, pozycja 72. Czy Zamawiający dopuści kraniki 3-drożne tylko z optycznym
indykatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: tak.

18. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 114-119. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne z korkami z
trzpieniem powyżej krawędzi oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: tak.

19. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 114. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 16G 1,7x45mm
przepływ 200ml/min.?

Odpowiedź: tak.

20. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 115. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 17G 1,5x45mm
przepływ 142ml/min.?
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Odpowiedź: tak.

21. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 116. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 18G 1,3x45mm
przepływ 90ml/min.?

Odpowiedź: tak.

22. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 117. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 20G 1,1x32mm
przepływ 56ml/min.?

Odpowiedź: tak.

23. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 118. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 22G 0,9x25mm
przepływ 36ml/min.?

Odpowiedź: tak.

24. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 119. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 24G 0,7x19mm
przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź: tak.

25. Pytanie: Pakiet 10, pozycja 120. Czy Zamawiający dopuści korki do kaniul z trzpieniem
powyżej krawędzi?

Odpowiedź: tak.

26. Pytanie: Pakiet  12,  pozycja  129,  130.  Czy  Zamawiający  dopuści  podkład  podgipsowy
pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

27. Pytanie: Pakiet 12, pozycja 131-134. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie
wiązania około 5-6 minut?

Odpowiedź: tak.

28. Pytanie: Pakiet 12, pozycja 131-134. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną
pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

29. Pytanie: Pakiet  13,  pozycja  147-148.  Czy  Zamawiający  wydzieli  w/w  pozycje  do
oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: nie.

30. Pytanie: Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź: nie.

31. Pytanie: Pakiet  14,  ID  151.  Czy Zamawiający  dopuści  zestaw do  zmiany  opatrunku  z
tupferami gazowymi 20 x 20 cm po rozwinięciu, z pęstetami 13 cm (zamiast 12,5 cm)?
Dodatkowo w zestawie pojemnik plastikowy 120 ml. Pozostałe wymagania zgonie z SIWZ.

Odpowiedź: tak.

32. Pytanie: Pakiet  14,  ID  152.  Czy Zamawiający  dopuści  zestaw do  zmiany  opatrunku  z
tupferami gazowymi 13 nitkowymi, z pęseta 13 cm, niebieską, oraz z serwetą z włókniny
SMS o gramaturze 35 g/m2, 80 x 90 cm (w miejsce serwety dwuwarstwowej z włókniny 38
cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m²?  Pozostałe wymagania zgonie z SIWZ. 

Odpowiedź: tak.
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33. Pytanie: Pakiet  14,  ID  153  Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw do  zakładania  szwów o
składzie: (różnice pogrubione i podkreślone) 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm,
1  x  metalowa  pęseta  Adson  12  cm,  6  x  tupfery  gazowe,  wielkości  śliwki  ze  100%
bawełnianej gazy, 17 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm, 1 x metalowy
igłotrzymacz  15 cm, 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11,5 cm, 1 x serweta z włókniny 45
cm  x  45  cm,  z  przylepnym  otworem  o  średnicy  6  cm,  o  gramaturze  60  g/m²,  1  x
nieprzylepna serweta z włókniny 50 cm x 60 cm, o gramaturze 60 g/m², 1 x igła podskórna,
zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (bez opakowania jednostkowego), 1 x igła podskórna,
różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (bez opakowania jednostkowego), 1 x strzykawka Luer
Lock 10 ml (bez opakowania jednostkowego)? 

Odpowiedź: tak.

34. Pytanie: Pakiet 14, ID 154. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów z
tupferami  gazowymi  zamiast  włókninowych  oraz  z  pęseta  plastikową  niebieską  13  cm
(zamiast plastikowej pęsety zielonej 12,5 cm)? 

Odpowiedź: tak.

35. Pytanie: Pakiet 14, ID 155 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza
moczowego II o składzie: (różnice pogrubione i podkreślone) 1 x serweta, nieprzylepna,
barierowa  z  włókniny  PP+PE  w  rozmiarze  50  cm  x  70  cm,  o  gramaturze  60g/m2  ,
stanowiąca  owinięcie zestawu, 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej
gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm, żel w strzykawce 6ml, 2x
ampułka  z  wodą  sterylną  10ml,  przeznaczona  do  napełnienia  balonika  cewnika
urologicznego, 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy
higroskopijnej, 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 75 cm
x 90 cm z centralnym otworem nieprzylepnym 6 x 8 cm  i rozcięciem, o gramaturze 60g/m2,
1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm, 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 13 cm, 1 x
para lateksowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M –  (nieopakowane), z wywiniętym
mankietem, dodatkowo w zestawie pojemnik plastikowa nerka i strzykawka 20 ml.

Odpowiedź: tak.

36. Pytanie: Pakiet  14,  ID  156.  Czy  Zamawiający  dopuści  zestaw porodowy emergency  o
składzie: (różnice pogrubione i podkreślone) 1 serweta  (owinięcie pakietu) 120 x 80 cm,   1
serweta  dla  noworodka 80 x 75 cm,  2  ręczniki  celulozowe 30 x  30 cm,  6  kompresów
włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2) , 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 15 cm,
3 zaciski do pępowiny plastikowe 50 mm, 4 rękawiczki , bezlateksowe, bezpudrowe L, 1
worek plastikowy  na łożysko 40 x 50 cm,  BRAK W ZESTAWIE gruszki  gumowej  oraz
wkładek  higienicznych,  1  podkład  chłonny  60  x  90  cm.  Spełnia  pozostałe  wymagania
SIWZ.

Odpowiedź: tak

37. Pytanie: Pakiet  15,  pozycja  163-166.  Czy  Zamawiający  wydzieli  w/w  pozycje  do
oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: nie.

38. Pytanie: Pakiet  15,  pozycja  163-166.  Czy  Zamawiający  dopuści  siatkowy  rękaw
opatrunkowy o składzie: 70-80% przędza poliamidowa oraz 20-30% poliuretanowa przędza
elastomerowa?

Odpowiedź: tak.

39. Pytanie: Pakiet  15,  pozycja  163-166.  Czy  Zamawiający  dopuści  siatkowy  rękaw
opatrunkowy o długości w stanie spoczynku 10m?

Odpowiedź: tak.
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40. Pytanie: Pakiet 16, pozycja 167. Czy Zamawiający dopuści podkład o szer. 33cm x 50cm x
25mb?

Odpowiedź: tak.

41. Pytanie: Pakiet 16, pozycja 167. Czy Zamawiający dopuści podkład o szer. 50cm x 50mb z
przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak.

42. Pytanie: Pakiet 16, pozycja 168. Czy Zamawiający dopuści podkład o szer. 50cm?

Odpowiedź: tak.

43. Pytanie: Pakiet 16, pozycja 169. Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w
rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: tak.

44. Pytanie: Pakiet  16,  pozycja  170.  Czy  Zamawiający  dopuści  serwetę  z  włókniny
niepodfoliowanej o gramaturze 45g/m2 w opakowaniu handlowym a’10 sztuk lub a’20 sztuk
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak.

45. Pytanie: Pakiet 16, pozycja 170. Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze
100x150cm pakowaną pojedynczo z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak.

46. Pytanie: Pakiet 18, pozycja 172. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek z gumką
czy na troki?

Odpowiedź: z gumką.

47. Pytanie: Pakiet 18, pozycja 172. Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: tak.

48. Pytanie: Pakiet 18, pozycja 172. Czy Zamawiający dopuści maskę o gramaturze 75g/m2?

Odpowiedź: tak.

49. Pytanie: Pakiet 18, pozycja 172. Czy Zamawiający dopuści maskę o ciśnieniu różnicowym
34,67 Pa/cm2?

Odpowiedź: tak.

50. Pytanie: Pakiet  18,  pozycja  174.  Czy  Zamawiający  dopuści  ochraniacze  na  buty  w
rozmiarze 38x17 cm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: tak.

51. Pytanie: Pakiet 19, pozycja 176. Czy Zamawiający dopuści plaster jałowy nie wodoodporny,
wykonany  z  włókniny  100%  poliester,  wkład  chłonny:  80%  włóknina  naturalna  +  20%
poliester, siateczka PE w opakowaniu handlowym a’50szt z przeliczeniem zamawianych
ilości?

Odpowiedź: tak.

52. Pytanie: Pakiet  19,  pozycja  177.  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  za  opakowanie
handlowe a’50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.
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53. Pytanie: Pakiet 19, pozycja 178, 179. Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6 x
7cm?

Odpowiedź: tak.

54. Pytanie: Pakiet 19, pozycja 179. Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6 x 8 cm w
opakowaniu handlowym a’50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak.

55. Pytanie: Pakiet 19, pozycja 180. Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 10 x 14
cm?

Odpowiedź: tak.

56. Pytanie: Pakiet  19,  pozycja  181,  182.  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  jałowy  nie
wodoodporny,  wykonany  z  włókniny  100%  poliester,  wkład  chłonny:  80%  włóknina
naturalna + 20% poliester, siateczka PE w opakowaniu handlowym a’30szt z przeliczeniem
zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak.

57. Pytanie: Pakiet 19, pozycja 186. Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące szwy w
rozmiarze 6mm x 75mm x 3szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak.

58. Pytanie:  Pakiet 1 poz. 2-11, 13-18: Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i
utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedz na powyższe pytanie pozwoli naszej
firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odpowiedź: nie.

59. Pytanie: Pakiet  2  poz.  30:  Czy  Zamawiający,  podobnie  jak  w  poz.  27-29,  wymaga
kompresów jałowych sklasyfikowanych również w klasie II regule 7?

Odpowiedź: tak.

60. Pytanie: Pakiet  4  poz.  31:  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  lignina  była  pakowana  w
opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią i zabrudzeniem?

Odpowiedź: nie.

61. Pytanie: Pakiet 4 poz. 32: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty w op. a 500 g z
przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź: tak.

62. Pytanie: Pakiet  12  poz.  129-130:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  podkładów
podgipsowych  pakowanych  po  12  szt.  w  opak.?  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu
zamówienia wskazał,  że wymaga podkładów pakowanych po 5 szt.,  natomiast w tabeli:
ilość w opak. sugerowanych wymaga 12 szt.

Odpowiedź: tak,  Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

63. Pytanie: Pakiet 12 poz. 131-134: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej
na  perforowanym  tubusie  z  tworzywa  sztucznego,  ułatwiającego  szybkie  namaczanie
opaski,  który nie ulega zniszczeniu i  deformacji  podczas odciskania opaski  z  nadmiaru
wody  i  nakładania  opatrunku,  w  opakowaniu  foliowym  zapobiegającym  zabrudzeniu  i
zawilgoceniu?

Odpowiedź: nie.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

64. Pytanie: Pakiet 15 poz. 163-166: Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i
utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedz na powyższe pytanie pozwoli naszej
firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odpowiedź: nie.

65. Pytanie: Pakiet  16  poz.  169:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  majtek  do
kolonoskopii pakowanych a 10 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź: tak,  Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

66. Pytanie: Pakiet  18  poz.  172:  Czy  Zamawiający  wyłączy  wyżej  wymienioną  pozycję  i
utworzy z niej odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedz na powyższe pytanie pozwoli naszej
firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odpowiedź: nie.

67. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172: Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementami
elastycznymi o długości 17cm +/- 1cm służącymi do zamocowania wyrobu?

Odpowiedź: tak.

68. Pytanie: Pakiet  18  poz.  172:  Czy  Zamawiający  dopuści  maski  chirurgiczne  w  kolorze
niebieskim?

Odpowiedź: tak.

69. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych
po 50 szt. w opakowaniu? Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania
280 opakowań masek po 50 szt. w opakowaniu, czy 280 sztuk?

Odpowiedź: tak. 280 opakowań.

70. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych
zgodnych  z  wymaganiami  Ustawy  o  Wyrobach  Medycznych  z  dnia  20  maja  2010  r.,
warunkującymi  dopuszczenie  produktów  do  obrotu  na  terytorium  RP  oraz  złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów,  tj:   Deklaracji  Zgodności   CE
wystawionej  przez  wytwórcę  lub  autoryzowanego  przedstawiciela  na  terenie  UE,
Zgłoszenia  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych  i  Wyrobów  Medycznych  i
Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie
powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie
minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: tak.

71. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu
z  badań  z  Centralnego  Instytutu  Ochrony Pracy  (CIOP),  potwierdzającego  zgodność  z
normą PN EN 14683 II?

Odpowiedź: tak.

72. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek o szerokości
18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy ?
Maska, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka  -
niektóre oferowane obecnie maski są wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku,
podciągając się w kierunku ust.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

73. Pytanie: dot.  projektu  umowy .  Czy za  dni  robocze  w rozumieniu  wzoru  umowy będą
uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
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Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

74. Pytanie: dot. projektu umowy Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie
przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

75. Pytanie: dot.  projektu  umowy.  Czy w razie  braku możliwości  lub  istotnych  trudności  w
dostarczeniu  wyrobów  zaoferowanych  w  ofercie  wykonawca  będzie  mógł  dostarczać
zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

76. Pytanie: dot. projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej,
o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1) do wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego
zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

77. Pytanie: Pakiet  16,  poz.  168.  Ze  względu  na  możliwość  złożenia  konkurencyjnej  pod
względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z pakietu 16 poz. 168 i utworzenie z niej
osobnego zadania.

Odpowiedź: nie.

78. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 74. Czy Zamawiającego dopuści myjkę prostokątną o wymiarach:
20 x 12 cm, wykonaną z włókniny 100g/m2, w opakowaniu 24 sztuki?

Odpowiedź: tak.

79. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 74. Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym,
zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu
się?

Odpowiedź: nie.

80. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 74. Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania
i  komfortu,  zarówno  pacjenta  jak  i  osoby  wykonującej  zabieg  mycia  jest  gramatura
100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający
wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 (czyli łącznie 200 g)?

Odpowiedź: nie

81. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 74. Czy Zamawiający dopuści myjki w opakowaniu 20 sztuk ,
wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

82. Pytanie: Pakiet nr 7 pozycja 73. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 73 z Pakietu nr 7 i
utworzy  z  niej  oddzielne  Zadanie?  Umożliwi  to  uzyskanie  większej  ilości  korzystnych
cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: nie.

83. Pytanie: Pakiet nr 7 pozycja 74. Czy Zamawiający myjkę 12cm x 20cm?

Odpowiedź: tak.

84. Pytanie: Pakiet nr 7 pozycja 82. Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki czarne?

Odpowiedź: tak.

85. Pytanie: Pakiet nr 13tak. pozycja 143. Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką
niezakręcaną?
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Odpowiedź: tak.

86. Pytanie: Pakiet  nr  13 pozycja  144.  Czy Zamawiający dopuści  prowadnicę z  aluminium
pokrytą gładkim PCV, 2.0mm/27,5cm?

Odpowiedź: tak.

87. Pytanie: Pakiet  nr  13 pozycja  145.  Czy Zamawiający dopuści  prowadnicę z  aluminium
pokrytą gładkim PCV, 3.3mm/34cm?

Odpowiedź: tak.

88. Pytanie: Pakiet  nr  13 pozycja  145.  Czy Zamawiający dopuści  prowadnicę z  aluminium
pokrytą gładkim PCV, 4.7mm/34cm?

Odpowiedź: tak.

89. Pytanie: Pakiet nr 7 poz. 79: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które
„zwiększają  bezpieczeństwo  kliniczne  i  tworzą  sprawiedliwy  dostęp  do  rynku  dla
producentów”  (Urząd  Rejestracji  Wyrobów  Medycznych  „Zestawienie  informacji  dla
producentów  wyrobów  medycznych”),  wprowadzającymi  wymóg  weryfikacji  produktów
m.in.  pod  kątem  jakościowym  (producent  ma  obowiązek  prowadzić  ocenę  kliniczną
produktu,  sporządzać  dokumentację  techniczną  oraz  stosować  ocenę  zgodności),
Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami
wymaga  posiadania  wykazu  badań  klinicznych  dla  zaoferowanych  szczoteczek
cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej
sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy
opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź:  tak.

90. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 7 poz. 79 (szczoteczki cytologiczne) do
odrębnego pakietu?

Odpowiedź:  nie.

91. Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 7 poz. 88 (zestaw do tracheostomii rozm.
7)do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:  nie.

92. Pytanie: Pakiet 2, poz. 24 (opaska elastyczna tkana). Czy zamawiający dopuści opaskę
dzianą  elastyczną  wykonaną  z  100%  włókien  syntetycznych  tj:  poliestrowych  i
poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania
indywidualnego?

Odpowiedź: tak

93. Pytanie: Pakiet  3,  poz.  27,30.  Czy   Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  wyrobów
sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw.
opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź: tak

94. Pytanie: Pakiet 3, poz. 28-29. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w
klasie  I  reg.4  ?  Wyroby,  które  są  przedmiotem  oferty  są  produktami  niesterylnymi,  w
związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi
potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: nie.
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95. Pytanie: Pakiet 8, poz. 89-90,99-101,93. Czy zamawiający wydzieli poz. 89-90,99-101,93
do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym
asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu
na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: nie. 

96. Pytanie: Pakiet  8,  poz.  89-90,95-98.  Czy zamawiający dopuści  jednostronną ,  czytelną
skalę pomiarową?

Odpowiedź: nie.

97. Pytanie: Pakiet 8, poz. 99. Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej
preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli
= 1 ml +/-  0,1 ml,  przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo
ścięta,  wykonana  ze  wzmocnionego  ABS,  odpowietrznik  z  filtrem  przeciwbakteryjnym
zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory
kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy
regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150
cm,  opakowanie  jednostkowe  typu  blister  papier  –folia,  sterylizowany  tlenkiem  etylenu
objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia
filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź: tak.

98. Pytanie: Pakiet  8,  poz.  99.  Proszę o  dopuszczenie  przyrządów do przetaczania  krwi  z
komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu
aby  przyrządy  były  w  całości  wolne  od  PCV,  dopuszcza  przyrządy  w  których  dren
wykonany  jest  z  PVC,  co  stanowi  zaprzeczenie  logicznym  przesłankom  zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: tak

99. Pytanie: Pakiet  8,  poz.  99.  Czy Zamawiający dopuści  przyrząd do przetaczania  krwi  z
zaczepem na  zacisku  rolkowym,  bez  miejsca  na  umieszczenie  igły  biorczej,  natomiast
kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: tak

100. Pytanie: Pakiet 8, poz. 99. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy
występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość
produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie
na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane
techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: tak.

101. Pytanie: Pakiet 8, poz. 101. - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy,
niepirogenny,  nietoksyczny,  grawitacyjny,  z  ostra  igłą  biorcza  dwukanałową,
trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z
filtrem  przeciwbakteryjnym  zamykany  niebieską  klapką  -  przezroczysta  średnio  twarda
komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm,
długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości
oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie
jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150
cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: tak.
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102. Pytanie: Pakiet 8, poz. 101. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania
płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia
wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren
wykonany  jest  z  PVC,  co  stanowi  zaprzeczenie  logicznym  przesłankom  zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: tak.

103. Pytanie: Pakiet  8, poz. 101. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania
płynów  infuzyjnych  bez  dodatkowego  zaczepu  na  zacisku  rolkowym  i  miejsca  na
umieszczenie  igły  biorczej,  natomiast  kolec  igły  biorczej  posiada  osłonę  z  tworzywa
sztucznego?

Odpowiedź: tak.

104. Pytanie: Pakiet 8, poz. 101. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do
przetaczania  bez  ftalanów  z  informacją  na  etykiecie  w  formie  symbolu  (normy
zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: tak.

105. Pytanie: Pakiet  8,  poz.  101.  Prosimy  aby  zamawiający  dopuścił  przyrządy  bez
nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na
jakość  produktu  oraz  jego  cechy  użytkowe.  Natomiast  pełną  identyfikację  zapewnia
oznakowanie  na  opakowaniu  indywidualnym,  opakowanie  posiada  nazwę  producenta,
podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: tak.

106. Pytanie: Pakiet  10,  poz.  120.  Czy zamawiający wydzieli  poz.  120  do osobnego
pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli  innym  firmom  ,  specjalizujący  się  w  danym
asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu
na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

107. Odpowiedź: nie.

108. Pytanie: Pakiet  10,  poz.  120.  Prosimy Zamawiającego dopuszczenie  wyceny za
najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę
do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

109. Pytanie: Pakiet  10,  poz.  120.  Czy  zamawiający  dopuści  koreczki   z  trzpieniem
powyżej  krawędzi,  którego  konstrukcja  zapewnia  szczelność  i  kompatybilność  ze
standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w
opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź:  tak,  Zamawiający wymaga przeliczenia  oferowanych opakowań zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7

110. Pakiet  15,  poz.  163-166.  Czy zamawiający  wydzieli  poz.  163-166  do  osobnego
pakietu,  takie  rozwiązanie  pozwoli  innym  firmom  ,  specjalizujący  się  w  danym
asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu
na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: nie

111.Pakiet 15, poz. 163-166. Czy zamawiający dopuści siatkę 25 mb w stanie roboczym, 10 mb
w spoczynku?

Odpowiedź: tak.
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112. Pakiet  15,  poz.  163-166.  Czy  zamawiający  wymaga  siatek  o  rozmiarach
odpowiadającym  poszczególnym  częściom  ciała,  rozmiary  przedstawione  poniżej  –
szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1-  palec – do 15 mm szer.  w
stanie spoczynku, rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm jw., rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm
jw., rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm jw.,  rozmiar 6-głowa,
ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm jw., rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, jw.,
rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm, rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140
mm, j.w.

Odpowiedź: nie

113. Pakiet 18, poz.175. Czy zamawiający wydzieli poz. 175 do osobnego pakietu, takie
rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności
i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: nie

114. Pakiet 18, poz.175. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura
25 g/m2, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu,
wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź: tak.

115. Pakiet  18,  poz.175.  Prosimy  Zamawiającego   o  dopuszczenie  wyceny  za
najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę
do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7

116. Pakiet 18, poz.175. Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD
100 OEKO-TEX?

Odpowiedź: nie

117. Pakiet  18,  poz.175.  Czy  zamawiający  wymaga  wyrób,  który  spełnia  wymagania
zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211)
i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź: nie.

118. Pytanie: Pakiet  18,  poz.  175.  Czy biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne oraz
wolny  rynek  Zamawiający  wydzieli  z  Pakietu  nr  18  pozycję  175  Fartuch  zabiegowy
-wizytacyjny do osobnego Pakietu w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia pakiet nr 18 bez zmian.

119. Pytanie: Pakiet 8 poz.89,90. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakich
pomp wymaga strzykawek.

Odpowiedź: Zamawiający użytkuje pompy typów: ALARIS GH PLUS, ASCOR AP22 i AP23,
KWAPISZ DUET 20/50 oraz PILOTE A2PL

120. Pytanie: Pakiet 8 poz.91,92. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy
o średnicy wewnętrznej 1,2mm.

Odpowiedź: nie.

121. Pytanie: Pakiet  8  poz.93.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzykawki
cewnikowej typu Żaneta 50/60ml.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet  8 poz95-98.  Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym
tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź: nie.

123. Pytanie: Pakiet  8  poz.95-98.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w/w
strzykawki z pojedynczą rozszerzoną skalą.

Odpowiedź: nie.

124. Pytanie: Pakiet  8  poz.95-98.  Czy  Zamawiający  dopuszcza,  żeby  kod  kolorów
znajdował  się  na  opakowaniu  zbiorczym  a’100  szt/  a’80  szt?  Oferowane  przez  nas
strzykawki  są  w  opakowaniu  jednostkowym  folia-papier  -  przez  część  przeźroczystą
(foliową) widać rozmiar strzykawki, pond to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na
części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a’100 szt. 

Odpowiedź: tak.

125. Pytanie: Pakiet 8 poz.97. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek
pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  przeliczenia  oferowanych  opakowań  zgodnie  z
brzmieniem SIWZ część XV pkt 7.

126. Pytanie: Pakiet  8  poz.95-98.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w/w
strzykawek z typem strzykawki nadrukowanym tylko na opakowaniu.

Odpowiedź: nie.

127. Pytanie: Pakiet 8 poz.99,101. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania
płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia
wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren
wykonany  jest  z  PVC,  co  stanowi  zaprzeczenie  logicznym  przesłankom  zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: tak.

128. Pytanie: Pakiet  8  poz.99,101.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w/w
przyrządu z logiem umożliwiającym identyfikację.

Odpowiedź: tak.

129. Pytanie: Pakiet 8 poz.99. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu
bez opaski stabilizującej.

Odpowiedź: nie.

130. Pytanie: Pakiet  8  poz.99,101.  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  w/w  przyrząd  był
wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( nie miejsce do wciskania) z miejscem
na dren i igłę po użyciu?

Odpowiedź: nie.

131. Pytanie: Pakiet 8 poz.101. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu,
którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC , o długości 62 mm ( 55 mm w
części przezroczystej), igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z
ABS,  bez  wzmocnienia  włóknem  szklanym,  zacisk  rolkowy  wyposażony  w  dodatkowy
element konstrukcyjny z miejscem na dren i igłę po użyciu, logo umożliwiające identyfikację
wyrobu.

Odpowiedź: tak.
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132. Pytanie: Pakiet 10 poz.113. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na  pozyskanie  konkurencyjnych  ofert  na
pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: nie.

133. Pytanie: Pakiet 10 poz.114-119. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu
badań laboratoryjnych potwierdzających biokompatybilność poliuretanu.

Odpowiedź:  nie.

134. Pytanie: Pakiet  10  poz.114-119.  Prosimy Zamawiającego  o  dopuszczenie  kaniul
wykonanych  z  biokompatybilnego  poliuretanu,  wyposażona  w  4  paski  radiocieniujące,
kaniula  wyposażona w port  górny z  trzpieniem powyżej  krawędzi,  kaniule  wyposażone
także w zastawkę antyzwrotną oraz  elastyczne skrzydełka,  nazwa producenta  tylko  na
opakowaniu jednostkowym.

Kolor
Rozmiar kaniuli

(GAUGE)
Rozmiar cewnika w

mm
Przepływ ml/min

Pomarańczowy 14 G 2,20 x 45 290

Szary 16 G 1,70 x 45 180

Biały 17 G 1,50 x 45 130

Zielony 18 G
1,20 x 45

1,20 x 38

90

90

Różowy 20 G 1,00 x 32 57

Niebieski 22 G 0,80 x 25 33

Żółty 24 G 0,70 x 19 13

Fioletowy 26 G 0,60 x 19 10

Odpowiedź: nie.

135. Pytanie: Pakiet 18 poz.172. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na  pozyskanie  konkurencyjnych  ofert  na
wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: nie.

136. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek
odpornych na ciśnienie różnicowe <40 Pa/cm2.

Odpowiedź: tak.

137. Pytanie: Pakiet 18 poz. 172. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek w
kolorze niebieskim.

Odpowiedź: tak.

138. Pytanie: Pakiet 18 poz.175. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego  pakietu,  Państwa  zgoda  pozwoli  na  pozyskanie  konkurencyjnych  ofert  na
wydzielony asortyment w pakiecie.
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Odpowiedź: nie.

139. Pytanie:.  Dotyczy  umowy §  3,  pkt.  5.  Zwracamy się  z  prośbą  o  odstąpienie  w
pakiecie 22 od wymogu dostarczania faktur w wersji  elektronicznej zgodnej z formatem
danych „BLOZ 11 znakowy”.– nie jesteśmy hurtownią farmaceutyczną i nie mamy takich
możliwości technicznych do posiadania w/w programów. Prosimy o dopuszczenie formatu
xlm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na format xlm.

140. Pytanie: Pakiet 2, Pozycja 24 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania
opaski elastycznej z dwoma zapinkami, o rozciągliwości min 95% - pozostałe parametry
spełnione?

Odpowiedź: tak.

141. Pytanie: Pakiet 3, Pozycje 28-29 - czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w
zakresie  klasyfikacji  kompresów gazowych  niejałowych  w  przypadku,  gdy  producent  w
związku  z  wejściem  w  życie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2017/745 z  dnia  5 kwietnia  2017r.  w  sprawie  wyrobów medycznych,  zmiany  dyrektywy
2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji? 

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami
w/w  rozporządzenia  mogą  dokonywać  zmiany  klasyfikacji  wyrobu  medycznego.  Co
oznacza,  że  wyrób medyczny,  który zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami  ma
klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego
parametrów technicznych czy jakościowych,  bo te pozostaną bez zmian,  lecz podejścia
producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów
nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „ wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w poprzez
dodanie poniższego zapisu:

"Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  dotyczącym  zmiany  klasy
wyrobu  medycznego   w  przypadku,  gdy  producent  wyrobu  medycznego,  w  związku  z
wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia  2017  r.  w  sprawie  wyrobów  medycznych,  zmiany  dyrektywy  2001/83/WE,
rozporządzenia  (WE)  nr  178/2002  i  rozporządzenia  (WE)  nr  1223/2009  oraz  uchylenia
dyrektyw  Rady  90/385/EWG  i  93/42/EWG,  dokona  zmiany  klasy  tego  wyrobu
medycznego."

Odpowiedź: tak.

142. Pytanie: Pakiet  12,  Pozycje  129-130  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania podkładów podgipsowych w opakowaniu po 5 sztuk, a zatem w opakowaniu
sugerowanym po 5 sztuk?

Odpowiedź: tak.

143. Pytanie: Pakiet  14,  Pozycje  151  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania zestaw do zmiany opatrunku w opakowaniu handlowym po 63 zestawy –
pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: tak.

144. Pytanie: Pakiet  14,  Pozycje  156  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania zestaw porodowy emergency w którego składzie: - ręczniki celulozowe są w
rozmiarze  30  x  33  cm,   gruszka  gumowa  60  ml  oraz  brak  jest  w  zestawie  podkładu
chłonnego – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
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Odpowiedź: tak.

145. Pytanie: Pakiet  15,  Pozycja  157  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania  opatrunków w opakowaniach  jednostkowych  jałowych  a’1szt,  opakowanie
handlowe a’10 szt i wycenę za opakowanie handlowe a’10 sztuk – pozostałe parametry
spełnione?

Odpowiedź: tak.

146. Pytanie: Pakiet  15,  Pozycje  159  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania opatrunku typu pianka wyposażonego dodatkowo w krawędź samoprzylepną
– pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: tak.

147. Pytanie: Pakiet  15,  Pozycje  163-166  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o długości w stanie spoczynku 12 m oraz
o przeznaczeniu odpowiednio: Pozycja 163 – głowa dorosłego, tułów dziecka; Pozycja 164
– palec dorosłego, dłoń dziecka; Pozycja 165 – palec dorosłego, dłoń,  ręka,  noga, stopa
dziecka;  Pozycja  166  –  noga,  stopa  dorosłego,  tułów  dziecka;  -  pozostałe  parametry
spełnione?

Odpowiedź: tak.

148. Pytanie: Pakiet  19,  Pozycja  178  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania plastra w rozmiarze 6 x 7 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: tak.

149. Pytanie: Pakiet  19,  Pozycja  179  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania plastra opatrunkowego do mocowania kaniul z wcięciem i ramką włókninową,
w rozmiarze 7 x  9 cm,  w opakowaniu  a’50 sztuk  z  odpowiednim przeliczeniem tj.  200
opakowań – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: tak.

150. Pytanie: Pakiet  19,  Pozycja  180  -  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość
zaoferowania plastra w rozmiarze 10 x 15 cm, w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem tj. 200 opakowań - pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

151. Pytanie: Dot. Załącznik nr 5 – Wzór umowy §4, ust.1 2). Zwracamy się z prośbą o
wykreślenie ww. zapisu z treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

152. Pytanie: Dot. Załącznik nr 5 – Wzór umowy - §4, ust. 4, 5. Zwracamy się z prośbą o
dodanie do wzoru umowy w §4, ust. 4 i 5  o następującej treści:

„4.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych
umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym  umowa nie mogła być należycie
wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w
postaci pandemii wirusa COVID-19 .

5.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  najwyższej  staranności  przy  realizacji
przedmiotu  umowy  i  możliwe  maksymalnego  ograniczenia  ewentualnych  negatywnych
skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 4.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.
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153. Pytanie: Dot. Załącznik nr 5– Wzór umowy - §4, ust. 4, 5. W przypadku negatywnej
odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §4, ust.
4 i 5  o następującej treści:

„11.Strony  postanawiają,  że  zapisy  §4  Umowy,  określające  zasady  naliczania  kar
umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują
zastosowania  w  sytuacji,  gdy  niewykonanie  lub  niewłaściwe  wykonanie  Umowy  przez
Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 

12.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i  oświadczeń
niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

154. Pytanie: Dot. Załącznik nr 4 – Wzór umowy - §4, ust. 4. W przypadku negatywnej
odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §5, ust.
11 o następującej treści:

„4.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §4 umowy na
okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

155. Pytanie: Dot.  Załącznik  nr  4  –  Wzór  umowy  -  §4  W  przypadku  negatywnej
odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu
o następującej treści:

„  Siła Wyższa”

Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  Umowy  spowodowane  przez  okoliczności
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła
Wyższa. 

Dla  celów realizacji  Umowy „Siła  Wyższa”  oznacza  zdarzenie  zewnętrzne,  pozostające
poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie
mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują
w  szczególności:  wojnę,  rewolucję,  pożary,  powodzie,  epidemie,  akty  administracji
państwowej itp. 

W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia
lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą
Stronę  o  takich  okolicznościach  i  ich  przyczynie.  Wówczas  Strony  niezwłocznie  ustalą
zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze
Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych
usług. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy.

156. Pytanie: Pakiet nr 5, pozycje 43-50.  Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki
Foleya  wykonany  z  naturalnej  gumy  lateksowej  pokrytej  silokonem  z  dwoma
naprzeciwległymi otworami z  końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny,
pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

cewnik 10Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml
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cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml

cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

157. Pytanie:  Pakiet nr 5, pozycje 43-50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie
pozycji 43-50 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: nie.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850


