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sygn. ZP/382-10/2018 

 
Wyjaśnienia i odpowiedzi 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użyt-
ku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w 
Wyrzysku Sp. z o. o.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2018 pod nr 605581-
N-2018. 
 

AKTUALIZACJA: 27.08.2018 r. 
Uwaga: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
Pakiet 5, poz. 10-21 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 10 do 21 zadania 5 i stworzy osobny pakiet. 
Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne 
zarządzanie środkami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 5, poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nieprzezroczystym konektorem? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 5, poz. 10-17 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 5, poz. 10-17 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz 
zewnętrzne folia-papier? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 5, poz. 18-21 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cewnik Nelaton posiadał zmrożoną powierzchnię? 
Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 5, poz. 18-21 
Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton z nieprzezroczystym kolorowym konektorem? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 5, poz. 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do pakietu nr 11, w którym znajduje się tożsamy 
asortyment? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie decyzji. Pragniemy 
zauważyć, że pozycja została dodana do pakietu, a opis wskazuje na jedną konkretną firmę. Odpowiedź: 
TAK 
 
Pakiet 8, poz. 5-13, 15-23, 26, 30, 31, 34 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 8, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12cm x 20cm? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk? Odpowiedź: TAK, ale 
potrzebny jest opis tego typu szczoteczki. 
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Pakiet 12, poz. 2-6 
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne skalpele w nieprzezroczystej obudowie? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 12, poz. 2-6 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby aktywacja blokady sygnalizowana była akustycznie. – 
Odpowiedź: NIE (gdyż sygnalizacja akustyczna to tzw. „klik”) 
 
Pakiet 12, poz. 2-6 
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne skalpele pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 13, poz. 1-14, 26-29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 15, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w opakowaniu a’1 szt. z przeliczeniem zamawianej 
ilości? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 15, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego pakowanego a’12szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 15, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego pakowanego a’6szt. z 
przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 16, poz. 2, 12, 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 17, poz. 1-11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 17, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji dla dzieci starszych i dorosłych nieprzezroczyste? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 4, 15, 16, 17 
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z wycięciem „V” pod szyją, wykonane z włókniny typu SMS o 
gramaturze 35g/m2, pozostałe parametry jak w SIWZ? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 5-7 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramturze 35g/m2 ze 
dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 38g/m2 z 
rzepem o długości 7 i 13cm, z mankietem 7,5cm, pozostałe parametry jak w SIWZ? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 8, 9 
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramturze 35g/m2 z rzepem o 
długości 7 i 13cm, z mankietem 7,5cm, pozostałe parametry jak w SIWZ? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 13, 14 
Czy Zamawiający dopuści maski o gramaturze min. 55g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Pakiet 20, poz. 5, 8 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 124cm? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 6, 9 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 128cm? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 138cm? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 10, poz. 10 
Czy Zamawiający wymagając rękawic z długim mankietem miał na myśli rękawice ginekologiczne o długości 
minimum 470mm, dostępne w rozmiarach S, M, L? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 23, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną o równych połówkach, przeznaczoną dla dorosłych 
jak i dla dzieci o wadze od 2kg, z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym 
zapewniającym oprócz równomiernego rozkładu prądu również równomierny rozkład gęstości prądu na ciele 
pacjenta? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 9, poz.10 oraz 11. 
Czy zamawiający wydzieli z pakietu numer 9 pozycję numer 10 oraz 11 zawierającą Testy urazowe do 
osobnego pakietu? Umożliwi to wykonawcy wybór najkorzystniejszej cenowo oferty nie skazując się na 
bardzo wysokie ceny hurtowni medycznych nie specjalizujących się w dystrybucji tego rodzaju testów ( 
będących pośrednikami między Państwem a prawdziwymi dystrybutorami testów urazowych, takimi jak 
nasza firma, dokładając przy tym Swoją marżę, której można w łatwy sposób uniknąć). Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę 
 
Pakiet 2, poz.6 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych, opaski elastyczne dziane z zapinką posiadające rozciągliwość powyżej 130 
% , pakowane w kartonik lub folię? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 3, poz. 1-3 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze 
wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z 
obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie 
innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 
zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę 
 
Pakiet 3, poz. 1-7 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postę-
powania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście 
korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a 
Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. Odpowiedź: Zama-
wiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 3, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 3, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 
45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 3, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: TAK 
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Pakiet nr 8, poz. 6-7,9-23,34 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 8 wydzieli pozycje: . 6-
7,9-23,34 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. Odpowiedź: Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 8, poz.11,15-18 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 14 
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z po-
działką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma otworami bocznymi, w ze-
stawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 19-23 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma 
to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie 
składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg en wpłynie na ceny produktu zaoferowane 
Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 11, poz. 1-2,5,12,14 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,5,12,14 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zama-
wiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospoda-
rowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 11, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą pomiarową? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 11, poz. 12,14 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania 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: NIE (komora kroplowa musi być wolna od PVC) 
 
Pakiet 11, poz. 12,14 
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: NIE 
 
Pakiet 11, poz. 12 
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 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 ,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, osłona igły 
biorczej z tworzywa sztucznego, z miejscem na umieszczenie drenu? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 11, popz.14 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą 
biorcza dwukanałową 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 - 
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opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, 
bez zaczepu na dren oraz bez miejsce na igłę, kolec igły biorczej posiadający osłonę z tworzywa 
sztucznego? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 13, poz. 25 
Prosimy o wydzielenie poz.25 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjali-
zujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiające-
mu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 13, poz. 25 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 16, poz. 12-13, 2 
Prosimy o wydzielenie poz.2,12-13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zama-
wiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospoda-
rowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 16, poz. 12 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 16, poz. 13 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 16, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 17, poz. 1-2,8,11,12 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 17 wydzieli pozycje: 1-
2,8,11,12 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 17, poz. 8 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 17, poz. 11 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 17, poz. 12 
Czy zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu typu tulipan o poj. 2,5 l, z pokrywką, pojemnik w 
kolorze mlecznym? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 19, poz. 7-10 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 19 pozycji nr 7-10 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 19A. Wydzielenie 
w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie 
korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 19, poz.7-10 
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga 
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poniższej wielkości oczek? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 
 
Pakiet 19, poz.7-10 
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary 
przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 
 
Pakiet 19, poz.7-10 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym , posiadająca 10 m 
w stanie spoczynku? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 1-2,10-14 
Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,10-14 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zama-
wiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospoda-
rowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: NIE. 
 
Pakiet 20, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: NIE 
 
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 min. 20 g/m2, długi rękaw, zakończony 
mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? Odpowiedź: 
TAK 
 
Pakiet 20, poz.1 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym 
ściągaczem? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 10 
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze  min. 16 g/m2, 
w kolorze zielonym? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 10,11,12 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przelicze-
niem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: TAK 
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Pakiet 20, 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 , głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, 
rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, 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,z warstwą 
pochłaniającą pot w przedniej części, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 
cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 20, poz. 13-14 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 
99,5% aerozoli biologicznych? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 13-14 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 13-14 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę lub troki – odpowiednio do 
pozycji, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze zielonym, o gramaturze min.25 
g/m2? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 20, poz. 13-14 
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie 
podajnika? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 30 i 31; Pakiet 13, poz. 14 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30 i 31 z Pakietu 8 oraz pozycji 14 z Pakietu 13 i utworzenie z nich 
wspólnego odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność 
asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez 
Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w 
dotychczasowych pakietach silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen 
asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do 
wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN)  czy bezpiecznych nakłuwaczy faworyzuje konkretnych dostawców, 
ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów 
publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 13, poz. 14 
Czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej będącej zastrzeżonym znakiem 
towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnego produktu 
równoważnego Surmedi? Odpowiedź: Dopuszczamy 
 
Pakiet 1, poz. 14-18 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzyst-
nej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 1, poz. 14 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x6 cm w opakowaniu a’ 
10 szt. z odpowiednim przeliczeniem Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 1, poz. 15 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x8 cm w opakowaniu a’ 
10 szt. z odpowiednim przeliczeniem Odpowiedź: NIE 
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Pakiet 1, poz. 16 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x10 cm zamiast 15x8 cm. Odpowiedź: 
NIE 

 
Pakiet 1, poz. 18 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 30x10 cm zamiast 35x10 cm. Odpowiedź: 
NIE 

 
Pakiet 1, poz. 14-18 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków z warstwą zabezpieczającą o kierunku odklejania od 
dłuższego boku. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 11, poz. 3-4 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,2 mm? Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 11, poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji strzykawkę cewnikową o pojemności 50 ml? Odpowiedź: TAK, 
strzykawka cewnikowa 50 / 60 ml 
 
Pakiet 11, poz. 7-10 
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod 
kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu 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: NIE 
 
Pakiet 11, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt.  - z odpowiednim przeliczeniem 
ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 11, poz. 1-10 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzyst-
nej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 11, poz. 11 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty 
jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 11, poz. 11-14 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzyst-
nej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 11, poz. 12 i 14 
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: NIE 
 
Pakiet 11, poz. 14 
Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą 
PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji 
do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z 
pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się: 
 komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na 
opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz 
możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na 
zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm. Odpowiedź: NIE 
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Pakiet 13, poz. 18-25 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu z kaniulami - pozwoli to na pozy-
skanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 13, poz. 18-24 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się 
systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z 
trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy 
medycznej w rozmiarach: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Rozmiar kaniuli 
(GAUGE) 

Rozmiar cewnika w mm Przepływ ml/min 

14 G 2,20 x 45 290 

16 G 1,70 x 45 180 

17 G 1,50 x 45 140 

18 G 
1,20 x 45 
1,20 x 38 

100 
105 

20 G 1,00 x 32 64 

22 G 0,80 x 25 38 

24 G 0,70 x 19 22 

 
Pakiet 9, poz. 1-9 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 
9pozycję 1-9 i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie 
oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na 
startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną 
cenę Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pakiet 9, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 250 ml? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 9, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o poj. 35 ml? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 19-23 
Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne, gdzie nazwa producenta znajduję się na opakowaniu 
jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 8, poz. 34 
Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki z folii w kolorze czarnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 8, poz. 35 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 8 
pozycję 35  i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie 
oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na 
startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną 
cenę Odpowiedź: NIE 
 
Pakiet 8, poz. 36 
Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 8 
pozycję 36  i umożliwił składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie 
oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na 
startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną 
cenę Odpowiedź: NIE 
 
 



   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 

 

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 

SIWZ. Projekt umowy 
Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczania faktury  wersji elektronicznej w formacie .kt , .kto , .kt1 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 2, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości powyżej 300%?. 
Pozostały opis zgodny z SIWZ Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 3, Poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniach a’1szt. z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 3, Poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 24nitkowej? Pozostały opis zgodny z 
SIWZ Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 18, Poz. 1 
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: TAK 
 
Pakiet 18, Poz. 1 
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 z zapisami siwz? Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 18, Poz. 2 
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: TAK 
 
Pakiet 18, Poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii z workiem do zbiórki płynów o 
następującym składzie Odpowiedź: TAK 
 
 

 
 
Pakiet 18, Poz. 16 
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wkłucia centralnego, który 
dodatkowo posiada 1 nieprzylepną serwetę włókninową w rozmiarze 45 x 75 z  regulacją otworu 
Odpowiedź: TAK 
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Pakiet 19, Poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w opakowaniach jednostkowych jałowych 
a’1szt, opakowanie handlowe a’10szt? Odpowiedź: TAK 

 
 

Pakiet 19, Poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego hydroaktywnego opatrunku piankowego 
wyposażonego dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą w rozmiarze 11x11cm? 
Odpowiedź: TAK 
 
Pakiet 19, Poz. 7 – 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o długości w stanie spoczynku 11,6m? 
Odpowiedź: TAK 

 
Pakiet 19, Poz. 7 - 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o zastosowaniu w zależności od 
potrzeb (dorosły/dziecko): Odpowiedź: TAK 

7 głowa dorosłego, tułów dziecka 
8 palec dorosłego, dłoń dziecka 
9 palec dorosłego, dłoń,  ręka,  noga, stopa dziecka 
10 - noga, stopa dorosłego, tułów dziecka 

 
Pakiet 21, poz. 1 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 21, poz. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny : 
Filtry oddechowy bakteryjno-wirusowy,  
- z hydrofobową warstwą filtrującą, z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego 
wymiennika ciepła i wilgoci  
- o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, (z membraną 
elektrostatyczną),  
-  korzystna, mała przestrzeń martwa 44 ml,  
- wysoki poziom nawilżania powyżej 36,8 mg/l przy VT 500 ml 
- sterylny ? Odpowiedź: NIE 

 
Pakiet 5, poz. 1-7 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 5, poz. 1-7  wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktów równoważnych : 
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia przezroczysta - celem kontroli wydzieliny, 
jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, umieszczone współosiowo, nieprzeźroczysty 
konektor. Kolor konektora identyfikujący rozmiar. Dren wolny od ftalanów. Pakowane folia-papier, rozmiary 
bez zmian ?  Odpowiedź: NIE 
Uzasadnienie: Półprzezroczysty konektor i powierzchnia zmrożona, nie ma korzystniejszego wpływu na 
przebieg procedur medycznych. Nie ma dowodów na polepszenie elastyczności, łatwiejsze manipulowanie 
czy komfort pracy personelu lub pacjenta. 

 
Pakiet 5, poz. 10-17 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 5, poz. 10-17  wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktów równoważ-
nych : Cewnik Foley, silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie podwójne  folia, papier/folia,  stery-
lizowany tlenkiem etylenu, rozmiary zgodne z SIWZ ? Odpowiedź: NIE 
Uzasadnienie: 
Proponowane przez nas opakowanie folia/papier-folia jest bezpieczniejsze i zgodne z Ustawą o Wyrobach 
Medycznych dla produktów sterylnych. Metoda sterylizacji tlenkiem etylenu jest również dopuszczona 
Ustawą i nie jest gorsza od metody radiacyjnej.  90% produktów z SIWZ będzie zaoferowana przez 
Wykonawców jako sterylne - sterylizowane tlenkiem-etylenu. W przypadku braku zgody na powyższe, 
prosimy Zamawiającego o uzasadnienie swojej decyzji. 

 
Pakiet 5, poz. 18-21 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 5, poz. 18-21  wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktów równoważ-
nych:  Cewnik NELATON. Wykonany z PVC o jakości medycznej, powierzchnia przezroczysta, jałowy stery-
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lizowany tlenkiem etylenu, kolorowe nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika, opakowanie 
folia-papier, rozmiary zgodne z SIWZ ? Odpowiedź: NIE 
Uzasadnienie: 
Półprzezroczysty konektor i powierzchnia zmrożona, nie ma korzystniejszego wpływu na przebieg procedur 
medycznych. Nie ma dowodów na polepszenie elastyczności, łatwiejsze manipulowanie czy komfort pracy 
personelu lub pacjenta. 
 
Pakiet 5, poz. 32 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 5, poz. 32  wyrazi zgodę na : Umieszczenie nazwy producenta na opako-
waniu, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: NIE. 
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego co najmniej 3 producentów posiada logo na produkcie. 
Uzasadnienie: 
Umieszczenie nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, nie ma wpływu na polepszenie przebiegu 
procedur medycznych, a tym samym nie ma uzasadnienia medycznego. Zawęża jedynie konkurencyjność 
do 1 wykonawcy, dla którego przyrządy są produkowane. Pozostali Wykonawcy mogą zaoferować 
identyczny przyrząd, ale z nazwą na opakowaniu.  
 
Pakiet 8, poz. 28 
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 8, poz. 28  wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produktu równoważnego : 
Kranik 3-drożny, wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty zamknięty (oznaczone kierunki przepływu), 
pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: NIE  

 
Pakiet 3, poz. 1-7 
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 
 
Pakiet 4, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej będącej wyrobem medycznym? Odpowiedź: Do-
puszcza, nie wymaga 
 
Pakiet 15, poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy perforowany trzpień, 
który ułatwia namakanie opaski oraz nie ulega odkształceniu w trakcie odciskania? Odpowiedź: Dopuszcza, 
nie wymaga 
 
Pakiet 15, poz. 5-6 
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane A’12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych 
ilości? Odpowiedź: TAK 
 
SIWZ. Projekt umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach robo-
czych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
SIWZ. Projekt umowy 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 
Odpowiedź: min 80% 
 
SIWZ. Projekt umowy 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wy-
konawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpo-
wiedź: NIE 
 

 


