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sygn. ZP/382-07/2016

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  wyrobów  medycznych  jednorazowego 
użytku,  środków  opatrunkowych  oraz  pozostałych  artykułów  medycznych  dla  Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
09.06.2016 pod nr 77677 – 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

13.06.2016 r.

1. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, ID 24 opaskę elastyczną zapakowaną 
w papier powleczony polietylenem – pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział 
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty 
cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

2. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  Pakietu  nr  3  ID 
25,26,27,28,30,32,33, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, 
a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 3.

3. Pytanie:   Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  Pakietu  nr  5  ID 38,  39,  co 
umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie 
korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 5.

4. Pytanie:   Dot. pakietu nr 2, poz. 23, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski 
elastycznej o wymiarach 12 cm x 5 m?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

16.06.2016 r

5. Pytanie:   Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 35 pozycje 326, 327, 332, 333?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 35.
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6. Pytanie:   Czy  Zamawiający  dopuści  igłę  iniekcyjną  gastroskopową  jednorazową,  do 
ostrzykiwania i hemostazy wykonaną w technologii zapewniającej odporność na załamania, 
wyposażoną w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale 
endoskopu,  posiadającą mechanizm blokujący położenie igły,  długość robocza 200 cm, 
23G, dostępne długości ostrza igły 4 i 6 mm, średnica osłonki: 1,8 mm, igła dostępna 
z  osłoną  w  kolorze  poprawiającym  widoczność  podczas  krwawienia,  średnica  części 
wprowadzanej do endoskopu przystosowana do kanału roboczego o śr. 2,8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowaną  igłę  iniekcyjną 
gastroskopową jednorazową o powyższych parametrach.

7. Pytanie:  Czy  Zamawiający  dopuści  igłę  iniekcyjna  kolonoskopową  jednorazową,  do 
ostrzykiwania i hemostazy wykonaną w technologii zapewniającej odporność na załamania, 
wyposażona w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale 
endoskopu,  posiadającą mechanizm blokujący położenie igły,  długość robocza 240 cm, 
25G, długość ostrza igły 4mm, średnica osłonki 2,3 mm, igła dostępna z przeźroczystą 
osłoną  w  kolorze  poprawiającym  widoczność  podczas  krwawienia  średnica  części 
wprowadzanej do endoskopu przystosowana do kanału roboczego o śr. 2,8 mm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowaną  igłę  iniekcyjną 
kolonoskopową jednorazową o powyższych parametrach.

8. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowe gastroskopowe z igłą, 
owalne,  łyżeczki  z  podwójnym  okienkiem  i  ząbkami  na  całym  obwodzie,  pozostałe 
parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowane  szczypce 
biopsyjne.

9. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowe kolonoskopowe z igłą, 
owalne, długość narzędzia 2400mm, łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym 
obwodzie, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowane  szczypce 
biopsyjne.

10. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 326 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie igły iniekcyjnej 
o długości ostrza 6 mm, kąt ścięcia igły 30 stopni, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowaną  igłę  iniekcyjną 
gastroskopową o długości ostrza 6 mm.

11. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 327 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie igły iniekcyjnej 
o długości ostrza 4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowaną  igłę  iniekcyjną 
kolonoskopową o długości ostrza 4 mm.

12. Pytanie:   Czy  Zamawiający  w  pozycji  328  Pakiet  35  dopuści  zaoferowanie  klipsów  
o długości ramion minimum 8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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13. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 330 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie ustnika 
z otworem o wymiarach 22 x 27 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem, pozostałe 
parametry zgodne z opisem?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

14. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 331 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie szczoteczki 
o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane szczoteczki 
o długości 250 cm.

15. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 332 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie szczypiec 
z łyżeczkami z otworem, pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane powyżej szczypce.

16. Pytanie:   Czy Zamawiający w pozycji 333 Pakiet 35 dopuści zaoferowanie szczypiec 
z łyżeczkami z otworem, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane powyżej szczypce.

17.06.2016r

17. Pytanie:   Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 28, czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania 
wyrobów  sterylizowanych  wyłącznie  w  parze  wodnej  i  dopuści  wyroby  sterylizowane 
innymi, dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ 
spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów wyłącznie sterylizowanych  parą 
wodną lub tlenkiem etylenu.

18. Pytanie:   Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 33, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie nr 3 poz. 33 serwety gazowej z elementem RTG?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, w poz. 33 
serwety gazowej z elementem RTG. 

19. Pytanie:   Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 33, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w  pakiecie  nr  3  poz.  33  serwety  gazowej  wstępnie  pranej,  spełniającej  pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie dla poz. 33, Pakiet nr 3.

20. Pytanie:   Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 34, czy Zamawiający wymaga w zakresie pakietu nr 3 
poz. 34 tupferów jałowych, czy niejałowych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu nr 3, poz. 34 tupferów niejałowych.
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21. Pytanie:    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 278 niżej 
opisanego zestawu?
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
-  1  serweta  stołu  Mayo,  wzmocniona  78  x  145  cm  (wzmocnienie  serwety  65x85cm), 
składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej 
powierzchni + łata chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami 
przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
-  1  przylepna  serweta  duża  150  x  240  cm  (3-warstwowa  w  części  dedykowanej  dla 
pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

22. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 279, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie nr 27 poz. 279 serwety na stolik Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą 
z chłonnej  włókniny (absorpcyjność  458%) o wymiarach 78x145cm. Waga podstawowa 
całości 140g/m2. Waga podstawowa folii PE 55g/m2. Folia piaskowana.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

23. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 280, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie nr 27 poz. 280 serwety z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania 
zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

24. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 282, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie nr 27 poz. 282 serwety z otworem przylepnym 6x8cm, spełniającej pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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25. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 282, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie nr 27 poz. 282 serwety 75x80 cm z otworem 6x15cm, spełniającej pozostałe 
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

26. Pytanie  :  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  27  poz.  283 
zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami 
przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna) 
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, 
   z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

27. Pytanie  : Dotyczy Projektu Umowy § 3 ust.5, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączanie 
faktur w wersji drukowanej oraz elektronicznej w formacie pdf?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SIWZ.  System  informatyczny  użytkowany 
przez  Zamawiającego  obsługuje  obecnie  tylko  format  elektroniczny  faktur  ,,Bloz  11-
znakowy''.

20.06.2016r

28. Pytanie:   Dot. pakietu 3 poz. 27, Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie typu flow-pack, 
tzn. opakowanie a’3 jałowe kompresy 9x9 cm, z których każdy jest wewnątrz oddzielnie 
jałowo zapakowany, co pozwala zaoszczędzić nie wykorzystanie nie zużytych kompresów 
przy zachowaniu ich sterylności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a’3 jałowe kompresy 9 x 9 cm.
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29. Pytanie  :  Dot.  pakietu  3  poz.  34,  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  tupferów 
twardych przeznaczonych do preparowania tkanek? Zwracamy się z tym zapytaniem, gdyż 
na rynku są również dostępne tupfery miękkie o ograniczonym zastosowaniu medycznym. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów twardych.

30. Pytanie  : Dot. pakietu 3 poz. 25-34, Czy Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych 
w klasie II a regule 7?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II a regule 7, Pakiet 
3 w poz. 25-34.

31. Pytanie  :Dot.  pakietu  3  poz.  25-28,  Czy  w  celu  potwierdzenia  sterylizacji  zamawiający 
będzie żądał załączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

32. Pytanie:   Dot. pakietu 4 poz. 35, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej 
będącej wyrobem medycznym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej.

33. Pytanie:   Dot.  pakietu  5  poz.  40-41,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie 
setonów niejałowych w wymaganych rozmiarach jednak bez nitki radiacyjnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie setonów bez nitki radiacyjnej.

34. Pytanie:   Dot. pakiet 5 poz. 40-41, W przypadku braku zgody na powyższe zapytanie, czy 
Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  setonów zgodnych  z  parametrami  SIWZ, 
jałowych pakowanych a1szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie setonów jałowych.

35. Pytanie:   Dot. pakiet 7 poz. 51, Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o przedziale 
wagowym 8 -18kg?
Odpowiedź:Zamawiający w Pakiecie nr 7, poz. 51 dopuszcza pieluchy dla dzieci  
o przedziale wagowym 8 -18 kg.

36. Pytanie:   Dot. pakiet 7 poz. 49 - 51, 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 
załączenia tego dokumentu do oferty ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.

37. Pytanie:   Dot. pakiet 7 poz. 49 - 51, Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, 
Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię 
użytkowników  w  postaci  Opinii  Instytutu  Matki  i  Dziecka?  Czy  Zamawiający  wymaga 
załączenia tego dokumentu do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu.
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38. Pytanie:   Dot. pakiet 15 poz. 137-142, Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje 
i utworzy z nich odrębny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza poz. 137-142 z Pakietu nr 15.

39. Pytanie:   Dot.  pakiet  22 poz. 213+216, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek 
gipsowych nawiniętych na plastikowy perforowany trzpień, który ułatwia namakanie opaski 
oraz nie ulega odkształceniu w trakcie odciskania?
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu.

40. Pytanie:   Dot. pakiet 24 poz. 233-248, Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje 
i  utworzy z  nich  odrębny pakiet?  Ewentualna zgoda na powyższe pozwoli  na  złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty i pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w zakresie 
tego pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza poz. 233-248 z Pakietu nr 24.

41. Pytanie:   Dot. pakiet 24 poz. 245, Czy Zamawiający dopuści rękawy w rozmiarze 20cm 
x 200 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 24, poz 245 zaoferowanie rękawa 
w rozmiarze 20 cm x 200m.

42. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz. 278,Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

skład ilość rozmiar

serweta z przylepcem 1 240x150

serweta z przylepcem 1 180x170
serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 2 90x75

taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80

serwetki do rąk 4 40x20

Materiał  obłożenia  wykonany  jest  na  całej  powierzchni  z  3  warstw  (folia  polietylenowo- 
polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2 
i odporności na przenikanie cieczy 191cm H2O.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego obłożenia.

43. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz.280, Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 
2-warstwowego (folia polietylenowo - polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 56g/m2. W rozmiarze 50 x 60cm z otworem o średnicy 5cm i przylepcem 
wokół otworu, w opakowaniu 35szt.?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania.
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44. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz.280, Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 
2-warstwowego (folia polietylenowo - polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 56g/m2. W rozmiarze 75 x 45cm z otworem o średnicy 8cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania.

45. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz. 282, Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 
2-warstwowego (folia polietylenowo - polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 56g/m2. W rozmiarze 75 x 90cm z otworem o średnicy 5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania.

46. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz. 282, Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 
2-warstwowego (folia polietylenowo - polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 56g/m2. W rozmiarze 75 x 90cm z otworem o średnicy 8 cm w opakowaniu 
12szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania.

47. Pytanie:   Dot. pakiet 27 poz. 283, Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

skład ilość rozmiar Rozmiar 
wycięcia

serweta z wycięciem U i 
przylepcem 1 240x200 WYCIĘC. U 60x7

serweta z przylepcem 1 240x150   
pokrowiec na kończynę górną 

pacjenta 1 75x37   

serweta pod kończynę górną 
pacjenta 1 180x150   

taśma medyczna 2 50x9   
serweta na stół instrum. 1 190x150   
serweta na stolik Mayo 1 145x80   

serwetki do rąk 2 40x20   

Materiał  obłożenia  na  całej  powierzchni  zbudowany  jest  z  laminatu  2-warstwowego  
(folia polietylenowo -polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2 
i odporności na przenikanie cieczy 250cm H2O.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego obłożenia.

48. Pytanie:   Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy 
liczony  był  w  dniach  roboczych,  przy  czym  za  dni  robocze  będą  uważane  dni  od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, załącznik nr  6, § 2 ust. 2.

49. Pytanie:   Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego 
na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Ilość zużywanych a tym samym nabywanych materiałów jest ściśle związana 
z  liczbą  leczonych  pacjentów,  rodzajem  jednostek  chorobowych  i  stosowaną  terapią. 
Zamawiający  nie  ma  danych  do  zadeklarowania  procentowej  minimalnej  wielkości 
zamówienia.
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50. Pytanie:   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: Zagadnienie reguluje zapis SIWZ część II pkt 8.

51. Pytanie:   Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze 
zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź: Analogiczny zapis istnieje w umowie, zał nr 6 do SIWZ § 5 pkt 2.

52. Pytanie  : Dotyczy Pakietu nr 38, Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego 
i uzna za równoważne zestawy z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do 
hemodializy,  zakładany  metodą  Seldingera,  cewnik  o  rozmiarze  15,5  FR  gwarantujący 
przepływ do 500ml/min,  przekrój  „podwójne  D”,  końcówka  cewnika  (forma  zakończenia 
cewnika  widoczna  na obrazku  poniżej)  zakończona  niesymetrycznie  –  3  cm  różnicy 
pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, 
osobny  kanał  prowadnicy  drutowej,  cewnik  wykonany  z materiału  Durathane,  z  mufą 
polyestrową, długości cewnika do mufy 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50cm – do wyboru przez 
Zamawiającego, co odpowiada długościom całkowitym 24, 28, 32, 36, 40, 48, 55cm. W 
skład  zestawu  wchodzi:  cewnik  15,5  Fr,  igła  wprowadzająca  grub.  18  Ga  x  7  cm, 
prowadnica drutowa J grubość 1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do 
tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull - apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką 
hemostatyczną,  samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?
Uzasadnienie:  Cewnik  Duramax wykonany w innowacyjnej  technologii   z  zakończeniem 
 podwojne  „D”   w duzym  stopniu  zmniejsza  recyrkulację  oraz  umozliwia  uzyskanie 
najwyzszej  wydajnosci  przepływu.  Taki  kształt  zakonczenia  zmniejsza  ryzyko  utraty 
droznosci z powodu przylegania do sciany naczynia.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  zestawu  z  cewnikiem 
o rozmiarze 15,5 FR.

53. Pytanie  : Pytanie do wzoru umowy: par 5 ust. 2, Czy Zamawiający potwierdza, że 
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto 
pozostanie bez zmian?
Odpowiedź: Analogiczny zapis istnieje w umowie, zał nr 6 do SIWZ § 5 pkt 2.

54. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 16, poz. 149, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
strzykawki  j.  u.  2-częściowej,  2ml  z  możliwością  wypełnienia  do  2,5  ml?  Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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55. Pytanie  :  Dot.  Pakietu  nr  18,  poz.  180  –  185,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na 
zaoferowanie  kaniul  posiadających  koreczek  z  trzpieniem  powyżej  krawędzi  korka? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

56. Pytanie  :Dot.  Pakietu nr  18,  poz.  180,  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie 
kaniuli w rozmiarze G16 1,7 x 45 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

57. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18, poz. 183, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
kaniuli w rozmiarze G20 1,1 x 32 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

58. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18 , poz. 186, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
korków do zamykania światła kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi.

59. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 26, poz. 267, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
pojemnika do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2l? Pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

60. Pytanie  :  Dot.  Pakietu  nr  3,  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  materiały 
opatrunkowe wyjałowione  sterylizowane metodą radiacyjną?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego powyżej rozwiązania.

61. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 3, poz.33, 34, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o  doprecyzowanie, czy w w/w pozycjach oczekuje produktów jałowych, czy niejałowych.
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  w  zakresie  Pakietu  nr  3,  poz.  33,  34  tupferów 
niejałowych.

62. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 3, poz. 34, Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie 
zgody na zaoferowanie w w/w pozycji tupferów w kształcie kuli,  spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

63. Pytanie  :  Dot.  Pakietu  nr  15,  pozycja  136,  Zwracamy się  z  prośbą  o  dopuszczenie  do 
zaoferowania rękawicy  chirurgicznej, sterylnej, bez zawartości lateksu, neoprenowej, 
w wewnętrzną warstwa polimerową , mikroteksturowanej, rozmiar 8.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza określone w pytaniu rękawice.

64. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 15, pozycja 145, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w w/w pozycji rękawicy chirurgicznej z przedłużonym mankietem o długości  min. 290 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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65. Pytanie  : Dot. pakietu nr 1 poz. 2, prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu. Pozwoli  to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i  cenowej na 
wydzielony asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu nr 1.

66. Pytanie:   Dot.  pakietu nr  1 poz.  2,  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
opatrunku pakowanego po 100 szt w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

67. Pytanie  : Dot. pakietu nr 1 poz. 14 -18, prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji 
do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na 
wydzielony asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  14 - 18 z Pakietu nr 1.

68. Pytanie  : Dot. pakiet nr 1, poz 14-18, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga 
opatrunku na rany pooperacyjne włókninowy czy poliuretanowy?
Odpowiedź: Zamawiający  w Pakiecie nr 1, poz. 14 – 18  wymaga opatrunku włókninowego 
na rany pooperacyjne.

69. Pytanie  : Dot. pakietu nr 1, poz 14, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 x 10 w opakowaniu 10 szt z możliwością 
przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  zaproponowane powyżej rozwiązanie.

70. Pytanie:   Dot. pakietu nr 1, poz. 15, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 x 10 w opakowaniu 10 szt z możliwością 
przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

71. Pytanie:   Dot. pakietu nr 1, poz. 16, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 x 20.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

72. Pytanie  : Dot. pakietu nr 1, poz. 18, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10 x 30.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

73. Pytanie  : Dot. pakietu nr 16, poz. 148, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
strzykawki tuberkulinowej z kontrastującym tłokiem. 
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

74. Pytanie:   Dot. pakietu nr 16, poz. 151, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 
pakowanej po 80 szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo – cenowym. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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75. Pytanie:   Dot. pakietu nr 17, poz. 154, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji 
przedłużacza z drenem o średnicy wew. 1,20 mm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

76. Pytanie:   Dot. pakietu nr 17, poz. 155, prosimy Zamawiającego o informację czy nie ma 
omyłki  pisarskiej  w  formie  zacisku  rolkowego  z  odpowietrznikiem,  gdyż  trudno  o  taki 
przyrząd do przetaczania krwi na rynku.
Odpowiedź:Zamawiający  poprawia  omyłkę  pisarską.  Przyrząd  do  przetaczania  krwi 
powinien posiadać zacisk rolkowy, a także odpowietrznik.

77. Pytanie:   Dot. pakietu nr 17, poz. 155-157, prosimy Zamawiającego o informację czy będzie 
wymagał w/w pozycjach przyrządów z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu co 
w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania ale dopuszcza.

78. Pytanie:   Dot. pakietu nr 17, poz. 157, czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu 
typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia – papier. Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

79. Pytanie:   Dot. pakietu nr 17, poz. 157, czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji 
i  do  krwi  posiadały  logo  producenta  na  zaciskaczu  rolkowym.  Pozwoli  to  na  lepsza 
identyfikację produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania ale dopuszcza.

80. Pytanie:   Dot. pakietu nr 18, poz. 158 – 164, 171, prosimy Zamawiającego o wydzielenie 
w/w pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej 
i cenowej na wydzielony asortyment. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  158 – 164, 171 
z Pakietu nr 18.

81. Pytanie:   Dot. pakietu nr 18, poz. 180 – 186, prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w 
pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej 
i cenowej na wydzielony asortyment. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji  180 - 186 z Pakietu nr 
18.

82. Pytanie:   Dot.  pakietu nr  18,  poz.  180 – 185,  czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach 
kaniuli wykonanej z PTFE w rozmiarach: 

Kod koloru Rozmiar (GAUGE) Rozmiar w mm

szary 16 G 1,7 x 45
biały 17 G 1,4 x 45

zielony 18 G 1,2 x 32; 1,2 x 45
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różowy 20 G 1,0 x 32
niebieski 22 G 0,8 x 25

żółty 24 0,7 x 19

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania ale dopuszcza.

83. Pytanie  : Czy w  pakiecie nr 24, poz. 255 Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 
niezależnych  okienek  wskaźnikowych  zapewniając  pewność  prawidłowego  odczytu 
przeprowadzonego procesu sterylizacji?
Odpowiedź:Zamawiający  nie  wymaga,  aby  test  składał  się  z  2  niezależnych  okienek 
wskaźnikowych, ale dopuszcza.

84. Pytanie  :  Czy w pakiecie nr  24,  poz.  253 Zamawiający wymaga,  aby testy miały  formę 
jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106 
z końcowym odczytem 24 godziny?
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga,  aby  testy  miały  formę  jednorazowej  ampułki  ze 
szczepem  Geobacillus  stearothermophilus  o  populacji  10^6  z  końcowym  odczytem  24 
godziny.

85. Pytanie  :  Dot.  pakiet  3,  poz.  nr  33  -  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie 
serwety operacyjnej w rozmiarze 45x45cm, z gazy 20 nitkowej, 4 warstwowej, posiadającej 
element  radiacyjny  w  formie  chipa  wszyty  w  zawinięty  brzeg  serwety  (zamiast  nitki 
radiacyjnej), z tasiemką, po praniu wstępnym, pakowane a’5szt. w opakowaniu zbiorczym 
a’ 500szt. (z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

86. Pytanie  :  Dot.  pakiet  3,  poz.  nr  34 - Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania 
tupferów – fasolki twarde przeznaczone do preparowania tkanek z gazy 24-nitkowej, 
w rozmiarze 12x12cm, ze 100% bawełny o wysokiej chłonności, bielone bez użycia chloru, 
z podwójnym systemem etykiet kontrolnych na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, 
opakowanie wewnętrzne - wysuwany kartonik a’10szt z przegródkami po 2 sztuki 
(z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości)?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  tupfery  -  fasolki  twarde  zgodne 
z wymaganiami SIWZ z gazy 24-nitkowej, jałowe z nitką RTG, pakowane w opakowaniach 
a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

87. Pytanie  :  Dot.  pakiet  27,  poz.  nr  278 -  Czy Zamawiający dopuści  obłożenie  operacyjne 
sterylne,  w  którym  samoprzylepna  serweta  operacyjna  170x175cm  jest  w  rozmiarze 
200x175cm, ręczniki są w rozmiarze min 30x33cm natomiast pozostały skład pozostaje bez 
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

88. Pytanie  :Dot. Pakiet 27,  poz. nr 278 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
zestawu wykonanego z włókniny  PP/PE,  2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m2, 
w miejscach krytycznych o gramaturze min. 110g/m2 – pozostałe parametry zgodne 
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z zapisami SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane obłożenie.

89. Pytanie:   Dot.  pakiet 27, poz. nr 279 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
serwety  na  stolik  Mayo  w  kształcie  worka  z  zewnętrzną  warstwą  z  chłonnej  włókniny 
(absorpcyjność 450%) o wymiarach 80x145cm, waga podstawowa całości obłożenia min 
90g/m2, waga podstawowa folii PE min. 57g/m2, folia piaskowana ułatwiająca nałożenie 
worka, obłożenie złożone teleskopowo? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

90. Pytanie:   Dot.  pakiet  27,  poz.  nr  283 -  Czy Zamawiający dopuści  obłożenie  operacyjne 
sterylne,  w  którym  samoprzylepna  serweta  operacyjna  z  wycięciem  „U”  200x260cm 
posiada wycięcie w rozmiarze 10x60cm, ręczniki są w rozmiarze min. 30x33cm natomiast 
pozostały skład pozostaje bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zestawu do artroskopii 
stawu barkowego, w którym serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200x260cm posiada 
wycięcie w rozmiarze 10x60cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

91. Pytanie:   Dot. pakiet 22, poz. nr 213-216 - Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną 
a’2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ część II pkt 9 dopuszcza zaoferowanie innych 
niż  sugerowane opakowań zbiorczych  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  oferowanych 
opakowań.

92. Pytanie:   Dot. pakiet 22, poz. nr 217-218 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany 
a’5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:Zamawiający zgodnie z SIWZ część II pkt 9 dopuszcza zaoferowanie innych 
niż  sugerowane opakowań zbiorczych  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  oferowanych 
opakowań.

93. Pytanie:   Dot. pakiet 28, poz. nr 289 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek złożony 
z warstwy hydrożelowej i cienkiej pianki poliuretanowej w rozmiarze 10x10cm ?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

94. Pytanie:   Dot. pakietu 28, poz. nr 285 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’5szt 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ część II pkt 9 dopuszcza zaoferowanie innych 
niż  sugerowane opakowań zbiorczych  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  oferowanych 
opakowań.

95. Pytanie:   Dot. pakietu 28, poz. nr 286, 288, 289 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie 
a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ część II pkt 9 dopuszcza zaoferowanie innych 
niż  sugerowane opakowań zbiorczych  z  odpowiednim przeliczeniem ilości  oferowanych 
opakowań.

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

96. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 1 poz. 1, Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej 
odrębny  pakiet?  Podział  zadania  zwiększy  konkurencyjność  postępowania,  umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu nr 1.

97. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 1 poz. 3,6,9, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniach 
a’24, z wyceną za 1 sztukę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

98. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 1 poz. 4,7,10, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniach 
a’12, z wyceną za 1 sztukę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

99. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 1 poz. 5,8,11, Czy Zamawiający dopuści plastry w opakowaniach 
a’12, z wyceną za 1 sztukę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

100.  Pytanie: Dot. Pakietu nr 1 poz. 6-11, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przylepce 
znajdowały się na szpulce ?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu w Pakiecie nr 1, poz. 6-11.

101. Pytanie:   Dot. Pakietu  nr  1  poz.  14-18,  Czy Zamawiający  dopuści  opatrunki  z  warstwą 
ochronną odklejaną do dłuższego boku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

102. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 2 poz. 24, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opaskę elastyczną 
o rozciągliwości min 120%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

103. Pytanie:   Dot.  Pakietu nr 3 poz.  28, Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu 
a’2szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga kompresów pakowanych pojedynczo. Zaokrąglanie ilości 
oferowanych opakowań zgodnie z SIWZ część XII pkt 7.2.

104. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  3  poz.  33,  Czy  Zamawiający  dopuści  serwet  w  opakowaniu 
a’20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

105. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 8 poz. 53-59, Czy Zamawiający dopuści cewniki z konektorami 
nieprzeźroczystymi?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

106. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 8 poz. 56-59, Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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107. Pytanie:   Dot.  Pakietu nr  8 poz. 63-69, Czy Zamawiający dopuści cewniki  sterylizowane 
tlenkiem etylenu pakowane podwójnie, zewnętrznie papier-folia i wewnętrznie folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

108. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 8 poz. 70-73, Czy Zamawiający dopuści cewniki z konektorami 
nieprzeźroczystymi, bez zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

109. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 8 poz. 83, Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 27?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza drenu w rozmiarze CH27.

110. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 10 poz. 98-103, Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy 
z nich odrębne zadanie

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 98 - 103 z Pakietu nr 
10.

111. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 3 poz. 34, Czy Zamawiający dopuści tupfery – orzech włoski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tupfery – orzech włoski.

112. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  3  poz.  34,  Prosimy  Zamawiającego  o  wydzielenie  pozycji  do 
osobnego  pakietu.   Państwa  zgoda  zwiększy  konkurencyjność  postępowania  i  umożliwi 
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. 

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 34 z Pakietu nr 3.

113. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 5 poz. 40-41, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 
osobnego  pakietu.   Państwa  zgoda  zwiększy  konkurencyjność  postępowania  i  umożliwi 
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 40 - 41 z Pakietu nr 5.

114. Pytanie:    Dot.  Pakietu  nr  13  poz.  128,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  fartuch 
włókninowy podfoliowany na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

115. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18 poz.172, Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

116. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18 poz.176-177, Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

117. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  18  poz.  180-185,  Czy  Zamawiający  dopuści  kaniulę  ze 
standardowym  korkiem  portu  bocznego  oraz  z  koreczkiem  posiadający  trzpień  powyżej 
krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.
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118. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18 poz. 180, Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 45 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

119. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 18 poz. 183, Czy Zamawiający dopuści kaniulę o długości 32 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

120. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 20 poz. 193, Czy Zamawiający dopuści kieliszki w  opakowaniu 
a’75 szt. z przeliczeniem na 43 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

121. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 20 poz. 195, Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 22 cm  x 
16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

122. Pytanie:    Dot.  Pakietu  nr  22  poz.  213-216,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  opaski 
gipsowe o czasie wiązania od 5 do 6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

123. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 23 poz. 224-225 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 
osobnego  pakietu.   Państwa  zgoda  zwiększy  konkurencyjność  postępowania  i  umożliwi 
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z Pakietu nr 
23.

124. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 23 poz. 231, Czy Zamawiający dopuści woreczki do zastosowania 
u chłopców lub dziewczynek, do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

125. Pytanie:     Dot. Pakietu nr 26 poz. 271-272, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do 
osobnego  pakietu.  Państwa  zgoda  zwiększy  konkurencyjność  postępowania  i  umożliwi 
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela powyższych pozycji z Pakietu nr 26.

126. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 23 poz. 273, Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o długości 250 
cm lub 300 cm?

Odpowiedź: w Pakiecie 23 nie ma pozycji ID 273. Pozycja ID 273 znajduje się w Pakiecie 
26. Zamawiający dopuszcza pokrowiec o długości 300 cm w Pakiecie nr 26, poz. 273.

127. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 31 poz. 293, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania 
kranika z wyczuwalnym indykatorem pozycji?

Odpowiedź:  Zamawiający  odstępuje  od  wymogu  zaoferowania  kranika  z  wyczuwalnym 
indykatorem pozycji.

128. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  37  poz.  363-365,  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  folie 
operacyjne o grubości 0,03mm?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  folie operacyjne o grubości 0,03 mm.

129. Pytanie:   Dot.  Pakietu  nr  37  poz.  363-365,  Prosimy  Zamawiającego  o  dostąpienie  od 
niepalności i dopuszczenie topienie?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu ,, niepalności'' i dopuszcza ,,topnienie'' 
w Pakiecie nr 37, poz. 363 – 365.

130. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 37 poz. 363, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folie operacyjne 
w rozmiarze 20cm x 30cm / 20cm x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na folie operacyjne w rozmiarze 20cm x 30cm / 
20cm x60cm

131. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 37 poz. 364, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folie operacyjne 
w rozmiarze 40cm x 30cm / 30cm x36cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na folie operacyjne w rozmiarze 40cm x 30cm / 
30cm x36cm

132. Pytanie:   Dot. Pakietu nr 37 poz. 365, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folie operacyjne 
w rozmiarze 40cm x 42cm / 40cm x35cm?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  folie  operacyjne  w rozmiarze   40cm x 
42cm / 40cm x35cm
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