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PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w związku  z otrzymanym zapytaniem do 
SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.), niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/9/2019 pn.:„Zakup i 
dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla oddziału neurochirurgii i bloku 
operacyjnego”. 
 
Pytanie nr 1 
Pakiet 15 pozycja 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 1 dopuści długość nitki 6x35cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do 
osobnego pakietu. 
Ad.1 Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 2 
Pakiet 15 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycja 3 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry 
bez zmian? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do 
osobnego pakietu. 
Ad.2 Zamawiający dopuszcza  

 

Pytanie nr 3 
Pakiet 15 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycja 4 igłę okrągło-tnącą 40mm, pozostałe parametry 
bez zmian? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do 
osobnego pakietu. 
Ad.3 Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24, 25 z pakietu 15 i stworzy osobny pakiet 
dla tej pozycji? 
Odp. Nie zgodnie z SIWZ 

 

 

 



Pytanie nr 5 
Dotyczy:       P/9/2019 pakiet 15 pozycje 24,25 termin składania ofert:  05.04.2019 
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany 
z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie 
wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi? 
Ad. 5  Nie zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Ad. 6 Nie  
 

Pytanie nr 7 

Pakiet 15 pozycja 8 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycja 8 długość igły 31mm, pozostałe parametry bez zmian? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. 
Ad. 7 Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 8 
Pakiet 15 pozycja 18 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycja 18 długość igły 36mm, pozostałe parametry bez zmian? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. 
Ad. 8 Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 9 
dot. Pak. 16 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania substytutu opony o wymiarach 12 cm x 14 cm? 
Ad. 9 Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 10 
Zadanie nr 37 
Czy Zamawiający dopuści wapno o absorpcji CO2 min 130l/l? 
Ad.10 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 11 
Pakiet 19:  Osprzęt do wiertarki neurochirurgicznej  Midas 
Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji składający się z 
igły biopsyjnej wraz z miarką ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym, 
prowadnik igły w skład którego wchodzi podstawa prosta, podstawa kątowa, 
zacisk, reduktory min. 1,9 mm, min. 2,2 mm, min. 2,6 mm, śruby, śrubokręt. 
Zestaw kompatybilny z systemem do neuronawigacji będącym na wyposażeniu 
zamawiającego. 
16Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji składający się z 
igły biopsyjnej wraz z miarką ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym. Zestaw 
kompatybilny z systemem do neuronawigacji będącym na wyposażeniu 
zamawiającego." 
Do wykonania biopsji z użyciem systemu neuronawgacji wymagane  są również 
markery- celem montażu na nawigowanych narzędziach będących w posiadaniu 
Zamawiającego. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wymaga zaoferowania 12 szt jednorazowych marekrów do 
każdego jednorazowego zestawu nawigowanej biopsji? 
Ad. 11. Do zestawów wymagane są jednorazowe markery w ilości 12 szt pakowane po 4 szt. 
 
Pytanie nr 12 
Wiertła różyczka sterylne Ø1,4 kompatybilne z motorem Midas rex " 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł różyczka wg opisu Ø1,0 i Ø2,0producent wierteł nie posiada w swoim portfolio 
wierteł Ø1,4 kompatybilnychz MidasRex 
Ad.12 Zamawiający dopuszcza 



Pytanie nr 13 
Wiertła różyczka sterylneØ1,8 kompatybilne z motorem Midas rex" 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł różyczka wg opisu Ø2,0 oraz 
Ø1,7 - główka zapałki,  producent wierteł nie posiada w swoim portfolio 
wierteł Ø1,8 kompatybilnych z MidasRex 
Ad. 13. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 14 
Wiertła różyczka sterylne Ø2,7 kompatybilne z motorem Midas rex " 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł różyczka wg opisu Ø3,0 oraz 
Ø2,2 - główka zapałki,  producent wierteł nie posiada w swoim portfolio 
wierteł Ø2,7 kompatybilneych z MidasRex 
Ad. 14. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 15 
Wiertła diament sterylne Ø2,7 kompatybilne z motorem Midas rex" 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł diamentowych wg opisu Ø3,0 
oraz Ø2,2 - diament główka zapałki,  producent wierteł nie posiada w swoim 
portfolio wierteł Ø2,7 kompatybilnych z MidasRex 
Ad. 15. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 16 
Wiertła diament  sterylneØ1,8 kompatybilne z motorem Midas rex" 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł diamentowych wg opisu Ø2,0 
oraz Ø1,7,  producent wierteł nie posiada w swoim portfolio  wierteł Ø1,8 
kompatybilnych z MidasRex 
Ad. 16. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 17 
Wiertła diament  sterylneØ1,4 kompatybilne z motorem Midas rex " 
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych wierteł diamentowych wg opisu Ø1,0  iØ2,0 oraz Ø1,7 producent wierteł nie posiada 
w swoim portfolio wierteł Ø1,4kompatybilnych z MidasRex 
Ad. 17 Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie nr 18 
Separator  sterylny do kości głowy trepan  kompatybilna z motor rex" 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ostrza wielorazowego czy jednorazowego ? 
Ad. 18. Zamawiający wymaga dostarczenia ostrza jednorazowego 
 
Pytanie nr 19 
Dot. Pakietu nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15 x 8 cm? 
Ad. 19 Nie 
 
Pytanie nr 20 
Dot. Pakietu nr 7, poz. 8-10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu skali miary pokrywającej włókninę? 
Ad.20 Nie 
 
Pytanie nr 21 
Dot. Pakietu nr 7, poz. 8-10 Czy Zamawiający dopuści klej akrylowy ? 
Ad. 21 Nie 
 
Pytanie nr 22 
Pytania do projektu umowy: 
Dot. par. 6, ust. 1b,1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Ad. 22 Nie 
 
 
 



Pytanie nr 23 
czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP 
walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i 
usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Ad. 23 Nie 
 
Pytanie nr 24 
Pakiet nr 7 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty klejem z hypoalergicznym klejem akrylowym? 
Ad.24 Nie 
 

Pytanie nr 25 
Pakiet nr 7 poz. 8-10 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem z hypoalergicznym klejem akrylowym, z podziałką metryczną 
umożliwiającą precyzyjny podział taśmy? 
Ad.25 Nie 
 

Pytanie nr 26 
Pakiet nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta o rozmiarze 14cm x 20cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad.26 Nie 
 

Pytanie nr 27 
Pakiet nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta pakowaną a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Ad.27. Nie 
 

Pytanie nr 28 
Pakiet nr 39 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową kaczkę sanitarną o pojemności 875ml? 
Ad.28 Tak 
 

Pytanie nr 29 
Pakiet nr 7 poz. 1-7 
Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty klejem z hypoalergicznym klejem akrylowym? 
Ad.29 Nie 
 

Pytanie nr 30 
Pakiet nr 7 poz. 8-10 
Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem z hypoalergicznym klejem akrylowym, z podziałką metryczną 
umożliwiającą precyzyjny podział taśmy? 
Ad.30 Nie 
 
Pytanie nr 31 
Pakiet nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta o rozmiarze 14cm x 20cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
Ad.31 Nie 
 

Pytanie nr 32 
Pakiet nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pacjenta pakowaną a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 
ilości? 
Ad. 32 Nie 



 

Pytanie nr 33 
Pakiet nr 39 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową kaczkę sanitarną o pojemności 875ml? 
Ad.33 Tak 
 
Pytanie nr 34 
Pakiet 36, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z 
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Ad.34 Tak 
 
Pytanie nr 35 
Pakiet 36, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem 
schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne 
– foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? 
Ad.35 Tak 
 
Pytanie nr 36 
Dotyczy Pakiet 23: Sterylna woda do nawilżania tlenu, inhalacji 
Prosimy o dopuszczenie butelek o pojemności 650ml. Pozostałe zgodnie z siwz. 
Ad.36 Nie 
 
Pytanie nr 37 
Dotyczy Pakiet 25:Układ oddechowy    
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania układów o długości dwóch rur min.240cm (zamiast 250cm). pozostałe 
zgodnie z siwz. 
Ad.37 Nie 
 
Pytanie nr 38 
Dotyczy Pakiet 41: Łyżki do laryngoskopu jednorazowe, prowadnice poz.1-2 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania łyżek metalowych w miejsce plastikowych. Pozostałe zgodnie z siwz.  
Ad.38 Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
 
Pytanie nr 39 
Dotyczy Pakiet 41: Łyżki do laryngoskopu jednorazowe, prowadnice poz.4 
Prosimy o dopuszczenie prowadnic w trzech rozmiarach do wyboru:  
6F dla rurek o rozm.średn.wewn.2,5-4,5mm, długość ok.270mm (4) 
10F dla rurek o rozm.średn.wewn.4,5-6,5mm, długość ok.330mm (4.1) 
14F dla rurek o rozm.średn.wewn. 6-10mm, długość ok.310mm (4.2). Pozostałe zgodnie z siwz. 
Ad. 39 Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 40 
dotyczy pakietu11 poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła typu Mayo-Hegar o parametrach zgodnych z SIWZ,  
z oznaczeniem sterylności zamiast wskaźnika sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.40. Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 41 
dotyczy pakietu 11 poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęsety chirurgicznej o długości 12,5 cm, z oznaczeniem sterylności zamiast 
wskaźnika sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.41. Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 42 
dotyczy pakietu 11 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęsety anatomicznej 15cm z oznaczeniem sterylności zamiast wskaźnika 



sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.42. Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 43 
dotyczy pakietu 11 poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek ostro-tępych 13cm z oznaczeniem sterylności zamiast wskaźnika 
sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.43. Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 44 
dotyczy pakietu 11 poz. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek tępych 14 cm z oznaczeniem sterylności zamiast wskaźnika 
sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.44 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 45 
dotyczy pakietu 11 poz. 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek prostych ostro-ostrych 11 cm z oznaczeniem sterylności zamiast 
wskaźnika sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.45 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 46 
dotyczy pakietu 11 poz. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanienożyczek prostych ostro-ostrych 11 cm z oznaczeniem sterylności zamiast 
wskaźnika sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.46. Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 47 
dotyczy pakietu 11 poz. 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy Halsted-Mosquito prostych, 12 cm z oznaczeniem sterylności 
zamiast wskaźnika sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.47 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 48 
dotyczy pakietu 11 poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kochera jak w SIWZ z oznaczeniem sterylności zamiast wskaźnika 
sterylizacji na opakowaniu jednostkowym, bez etykiety samoprzylepnej? 
Ad.48 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 49 
dotyczy pakietu 11 poz. 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 11, lub na ofertowanie częściowe w jego zakresie? Zgoda 
na powyższe rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawców co bezpośrednio przełoży się na 
korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.  
Ad.49 Nie 
 
Pytanie nr 50 
Dotyczy pakietu nr 13: 
Czy Zamawiający wymaga aby  pojemniki wielorazowe wraz z systemem dozującym  były kompatybilne ze zwojami 
chusteczek, tzn.aby pochodziły od tego samego producenta? 
Ad.50 Tak 
 
Pytanie nr 51 
Dotyczy pakietu nr 13: 
Czy Zamawiający wymaga aby każdy zwój znajdował się w zgrzanym opakowaniu bezpośrednim zapobiegającym 
kontaminacji  podczas transportu i przechowywania oraz aby był wyposażony w samoprzylepną etykietę do umieszczenia na 
dozownikupo wymianie zwoju? 
Ad.51 Tak 



 
Pytanie nr 52 
Pakiet 1: Zestaw do cewnikowania tętnic, przetwornik, kaniule, kraniki 
Poz. 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z obowiązkiem wdrożenia w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej od 11 maja 2013r. - 
Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w sprawie wykonania umowy ramowej, dotyczącej zapobiegania 
zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU - oferowane 
kaniule dotętnicze, powinny posiadać konstrukcję typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem 
czy zakłuciem po wykonanej procedurze. 
Ad.52 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 53 
Poz. 5-7 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w kranikach przedłużacze, powinny być wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów 
di (2-etyloheksylowych) DEHP, które są najczęściej stosowanymi w PVC ftalanami, a które zaburzają rozwój komórek oraz są 
podejrzewane o działanie rakotwórcze. 
Ad.53 Tak 
 
Pytanie nr 54 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowanekraniki z przedłużaczami, ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz 
możliwość nieoczekiwanej interakcji EO z tłuszczami, czy innymi lekami, wynikający z przebiegu przemysłowego procesu 
sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. w tego typu kranikach 
światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson lub równoważnych. 
Ad.54  Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 55 
Poz. 5 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki z drenem 50cm, powinny posiadać całkowitą objętość wypełnienia do 2,8 ml. 
Ad.55 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 56 
Poz. 6 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki z drenem 10cm, powinny posiadać całkowitą objętość wypełnienia do 0,8 ml. 
Ad. 56 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 57 
Poz. 7 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki z drenem 100cm, powinny posiadać całkowitą objętość wypełnienia do 5,5 ml. 
Ad.57 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 58 
Pakiet 3: Rurki intubacyjne, tracheostomijne, akcesoria do rurek 
Poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne zbrojone z mankietem, powinny posiadać czytelne oznaczenie 
znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego jest w postaci szerokiego, 
czarnego, pełnego pierścienia, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych 
warunkach anatomiczno-klinicznych ? 
Ad.58 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 59 
Pakiet 4: Zestaw do drenażu kl. piersiowej,, trokar, godz. zbiórka moczu 
Poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis swiz cyt. „Możliwość pozostawienia u pacjenta max. 14 dni” oznacza wymóg zaoferowania 
worków do godzinowej zbiórki moczu, które w celu zapewnienia długiego utrzymania u pacjenta, powinny być wyposażone z 
minimum dwie zastawki antyrefluksyjne ograniczające migrację bakterii wewnątrz systemu, z czego przynajmniej jedna 
powinna znajdować się powyżej komory pomiarowej t.j. jak najbliżej połączenia zestawu z cewnikiem foleya. 
Ad. 59 Tak, zgodnie z SIWZ  
 



Pytanie nr 60 
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane worki do godzinowej zbiórki moczu, powinny posiadać dwuświatłowy dren łączący, 
antyzałamaniowy, zapobiegający zaleganiu  
 w nim moczu i umożliwiający swobodny odpływ moczu z drenu, poprzez wyrównanie gradientu ciśnienia w zestawie. 
Ad.60 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 61 
Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z komorą pomiarową 500 ml z dokładną skalą pomiarową” oznacza wymóg 
zaoferowania worków, których komora pomiarowa umożliwia pomiar o dokładności min. co 1ml do 40ml, co 5ml do min. 
100ml, co 10ml do min. 120ml i co 20ml do min. 500ml lub o innej wskazane przez Zamawiającego dokładności. 
Ad. 61 Komora pomiarowa o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml, pojemność 500 ml. 
 
Pytanie nr 62 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na worki do godzinowej zbiórki moczu z systemem min.  dwóch, zintegrowanych z 
workiem systemów wieszaków (zamiast otworów na wieszaki) umożliwiających ich wygodne zawieszenie na każdym typie 
ramy łóżek i innych mebli szpitalnych. 
Ad.62 Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 63 
Poz. 2 
Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z nitką RTG”, oznacza wymóg zaoferowania cewników, posiadających 
znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną 
identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych ? 
Ad.63  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 64 
Pakiet 35: Butelki typu Redon, kateter 
Poz. 2-6 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na katetery do odsysania ran o długości min. 150cm, spełniające wszelkie 
pozostałe wymogi siwz. 
Ad. 64 Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 65 
Poz. 7 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane butelki do długotrwałego odsysania, powinny mieć spłaszczony kształt z 
harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, czy też powinny to być butelki typu mieszek ? 
Ad. 65 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 66 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane butelki do długotrwałego odsysania, powinny posiadać element konstrukcyjny 
umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka harmonijkowego - tak jak 
np. w tego typu butelkach lidera w ich produkcji firmy Balton /Polska/ lub im równoważnych ? 
Ad.66 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 67 
Pakiet 4 poz 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w 
łącznik do połączenia cewnika foley  z zastawką antyzwrotną i umożliwiać kontrolę i ocenę obecności moczu w obszarze 
pobierania próbek ? 
Ad.67 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 68 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię zapobiegającą 
zaleganiu moczu i umożliwiającą jego swobodne spływanie do komory pomiarowej? 
Ad.68 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
 



Pytanie nr 69 
Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo 
oferty. 
Ad. 69 Nie 
 
Pytanie nr 70 
Pakiet 8 Poz 1 
Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy zawierające: szczoteczkę do zębów 
z możliwością odsysania - będącą inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędącą 
chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa 
lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 
listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne 
klasy IIa ? 
Ad.70 Tak 
 
Pytanie nr 71 
Pakiet 23Poz 1  
Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego 
alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu? 
Ad.71 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 72 
Pakiet 25 Poz 1  
1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego rozciągliwego składającego się z dwóch rur o długości 
180cm , pozostałe parametry jak w SIWZ. 
Ad.72 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 73 
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie użycia potwierdzonym 
w instrukcji umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym? 
Ad.73 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 74 
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 1 dopuści:  
Chusteczki perforowane do stosowania na sucho i mokro, do mycia i dezynfekcji, jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z 
włókniny o gramaturze 70 g/m2. Chusteczki dostarczane w zwojach liczących 100szt. Zwoje pakowane w folię z etykietą. 
Rozmiar chusteczek 30x34cm  
lub  
Chusteczki perforowane do stosowania na sucho i mokro, do mycia i dezynfekcji, jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z 
włókniny o gramaturze 70 g/m2. Chusteczki dostarczane w zwojach liczących 300szt. Zwoje pakowane w folię z etykietą. 
Rozmiar chusteczek 18x25cm  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA CHUSTECZEK ORAZ ILOŚCI WIADEREK 
JAKIE POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY. JEŚLI ZAMAWIAJĄCY ZGODZI SIĘ NA KTÓRYŚ Z ZAPROPONOWANYCH 
PRODUKTÓW, A NIE ZGODZIŁBY SIĘ NA PRODUKTY ZAPROPONOWANE W PAKIECIE 13 POZ. 2 PROSIMY O 
WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO PAKIETU.  
Ad.74 Nie, zgodnie z SIWZ 
   
Pytanie nr 75 
Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 2 dopuści:  
Chusteczki perforowane do stosowania na sucho i mokro, do mycia i dezynfekcji, jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z 
włókniny o gramaturze 70 g/m2. Chusteczki dostarczane w zwojach liczących 100szt. Zwoje pakowane w folię z etykietą. 
Rozmiar chusteczek 30x34cm  
lub  
Chusteczki perforowane do stosowania na sucho i mokro, do mycia i dezynfekcji, jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z 
włókniny o gramaturze 70 g/m2. Chusteczki dostarczane w zwojach liczących 300szt. Zwoje pakowane w folię z etykietą. 
Rozmiar chusteczek 18x25cm  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA CHUSTECZEK ORAZ ILOŚCI WIADEREK 
JAKIE POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY. JEŚLI ZAMAWIAJĄCY ZGODZI SIĘ NA KTÓRYŚ Z ZAPROPONOWANYCH 



PRODUKTÓW, A NIE ZGODZIŁBY SIĘ NA PRODUKTY ZAPROPONOWANE W PAKIECIE 13 POZ. 1 PROSIMY O 
WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO PAKIETU. 
Ad. 75 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 76 
Pakiet 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno-nosowe zbrojone z znacznikiem głębokości w postaci 
jednego półpierścienia? 
Ad.76 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 77 
Pakiet 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych z opisem w języku 
angielskim? 
Ad. 77 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 78 
Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści podkładkę poliuretanową pod rurkę tracheostomijną o wymiarach 9x10 cm? 
Ad.78 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 79 
Pakiet 3, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych i rurek ustno-gardłowych w postaci dwóch 
przylepców umieszczane na policzkach pacjenta oraz tasiemki mocującej rurki łączonej z przylepcami za pomocą rzepów? 
Ad.79 Tak 

 

 

Pytanie nr 80 
Pakiet 3, pozycja 1-6: Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty wyłącznie ulotek informacyjnych o produkcie w jeżyku 
polskim, natomiast próbki wyłącznie na wezwanie w przypadku wątpliwości Zamawiającego? 
Ad. 80 Zamawiający dopuszcza dołączenie ulotek do oferty, próbki na wezwanie zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ.  
 
Pytanie nr 81 
Pakiet 41, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę Bougie do trudnej intubacji skalowaną co 5 cm? 
Ad. 81 Tak 
 
Pytanie nr 82 
Pakiet 41, pozycja 3.1: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę Bougie do trudnej intubacji o długości 700 mm lub 800 mm? 
Ad. 82 Tak 
 
Pytanie nr 83 
Pakiet 6, pozycja 1-4.2: Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty wyłącznie ulotek informacyjnych o produkcie w 
jeżyku polskim, natomiast próbki wyłącznie na wezwanie w przypadku wątpliwości Zamawiającego? 
Ad. 83 Zamawiający dopuszcza dołączenie ulotek do oferty, próbki na wezwanie zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ.  
 
Pytanie nr 84 
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4, poz 3  Zestawu do drenażu jamy opłucnowej z dwoma drenami łączącymi 
zabezpieczonymi dodatkowo płaszczem przeciwzagięciowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 
Ad.84 Zamawiający dopuszcza 



 
Pytanie nr 85 
Pakiet 41: Łyżki do laryngoskopu jednorazowe, prowadnice. 
Poz. 2 
Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości 
wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Prosimy o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych, wykonanych z poliakrylonitrylu 
Ad.85 Nie 
 
Pytanie nr 86 
PAKIET 14 
Poz. 3  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego dodatkowo jedna 
samoprzylepną serwetę operacyjną z padem chłonnym w rozmiarze 170 x 300cm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Ad. 86 Tak 
 
Pytanie nr 87 

Poz. 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających paski do wiązania 
wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe parametry bez zmian. 
Ad.87 Tak 
 

Pytanie nr 88 
Pakiet 3 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga znaczników głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?  
Ad. 88 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 89 
Pakiet 21pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy zapakowanej w sztywny futerał, chroniący ją przed zaginaniem i 
ułatwiający przechowywanie?  
Ad.89 Pakiet nr 21 nie zawiera prowadnic. 
 
Pytanie nr 90 
Pakiet 21 Zamawiający wymaga próbek „w celu sprawdzenia czy prowadnica zachowuje po wygięciu nadany jej kształt”. 
Prowadnica do trudnych intubacji jest elastyczna, nie nadająca się do wyginania i takie jest właśnie założenie do stosowania 
tych typów prowadnic (czyli wprowadzana jest najpierw prowadnica, a po niej rurka; nie może więc być mowy o wyginaniu 
prowadnicy). Prosimy o zmianę sposobu badania próbek na zgodność z wymaganiami zamawiającego 
Ad.90 Pakiet nr 21 nie zawiera prowadnic.  
 
Pytanie nr 91 
Pakiet 41 pozycja 4. Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o średnicy 2,0mm i długości roboczej 230mm. 
Ad.91 Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 92 
Pakiet 41 pozycja 4.1. Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o średnicy 3,0mm i długości roboczej 340mm.  
Ad. 92 Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 93 
Pakiet 41 pozycja 4.2. Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o średnicy 5,0mm i długości roboczej 370mm. 
Ad. 93 Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 94 
dotyczy Pakietu nr 14 poz. 8-10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 14 pozycji nr 8, nr 9 oraz nr 10 i utworzenie osobnego 
pakietu na dostawę rękawic. Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie oferty innym 
Wykonawcom.  
Odp. Nie zgodnie z SIWZ 
 
 



Pytanie nr 95 
dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 8 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej 
jakości rękawic chirurgicznych o poniższym opisie: 

Rękawiczki chirurgiczne jałowe,  bezpudrowe, w pełni anatomiczny kształt - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Rękawiczki 
wykonane z cienkiego, miękkiego lateksu dla zwiększenia wrażliwości dotykowej. Polimerowa powłoka wewnętrzna 
ułatwiająca zakładanie, powierzchnia zewnętrzna – teksturowana zapewniająca doskonałą przyczepność. Pakowana parami 
w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu, koperta 
zewnętrzna foliowa, koperta wewnętrzna papierowa. Mankiet rolowany. AQL = 0,65. Zawartość protein poniżej 10 
mikrogram/g. Rękawica w kolorze kremowego lateksu. Długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu min. 0,23 mm, 
grubość na dłoni min. 0,20 mm, grubość mankietu min. 0,18 mm. Odporność na rozrywanie przed starzeniem min. 16 N, po 
starzeniu min. 15 N. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim. Spełniające wymagania dyrektyw 
93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi EU 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej 
w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, EN 388, EN 420. Odporne 
na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Dostępne w rozmiarach 6,0 - 9,0.  
Ad. 95 Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 96 
dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej 
jakości rękawic chirurgicznych o poniższym opisie: 

Jałowa rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z syntetycznego polichloroprenu (neoprenu). W kolorze 
zielonym z teksturowaną powierzchnią. Rękawiczka posiada w pełni anatomiczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką 
polimerową ułatwiającą zakładanie. Rolowany mankiet. AQL = 0,65. Grubość na palcu 0,20-0,21 mm , grubość na dłoni 0,18-
0,19 mm, grubość  mankietu 0,15-0,16 mm. Długość min. 303 mm. Odporność na zerwanie przed starzeniem min. 16 N, po 
starzeniu min. 14 N. Materiał wolny od Merkaptobenzotiazoli, Tiuramów i Karbaminianów. Spełniająca wymagania EN 455 1-
4, przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu 
Ochrony Osobistej – środek ochrony osobistej w Kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie  
z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z 
opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. Dostępne w rozmiarach: 6,0 - 9,0. 50 par w dyspenserze. 
Ad. 96 Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 97 
dotyczy Pakietu nr 14 poz. nr 9 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej 
jakości rękawic chirurgicznych o poniższym opisie: 
Jałowa rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z syntetycznego polichloroprenu (neoprenu). W kolorze 
kremowym z teksturowaną powierzchnią. Rękawiczka posiada w pełni anatomiczny kształt, powierzchnia wewnętrzna 
rękawicy pokryta poliuretanem i silikonem – łatwe zakładanie rękawicy. Rolowany mankiet. AQL = 0,65. Grubość na palcu 
min. 0,16 mm, grubość na dłoni min. 0,15 mm, grubość  mankietu min. 0,15 mm. Długość min. 300 mm. Odporność na 
zerwanie przed starzeniem min. 10 N, po starzeniu min. 12 N. Materiał wolny od Merkaptobenzotiazoli, Tiuramów i 
Karbaminianów. Spełniająca wymagania EN 455 1-4, przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, EN 374, klasa IIa. 
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z 
opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. Dostępne w rozmiarach: 6,0 - 9,0. 50 par w dyspenserze. 
Ad. 97 Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie nr 98 
Pakietu nr 14 poz. nr 10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej 
jakości rękawic diagnostycznych o poniższym opisie: 
Rękawica diagnostyczna, bezpudrowa i bezlateksowa, wykonana z syntetycznego nitrylu.  
W kolorze fioletowym (lawendowym) z teksturowaną powierzchnią palców. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i 
lewą dłoń. Chlorowane, pokryte powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie rękawiczek. Rolowany mankiet. AQL = 1,0. 
Grubość na koniuszku palca 0,10 mm, grubość na dłoni: 0,08 mm, grubość na mankiecie 0,06 mm. Długość min. 265 mm.  
Wytrzymałość na rozerwanie: przed starzeniem min. 10 N, po starzeniu min. 9 N. Materiał wolny od Tiuramów i 
Mercaptobenzothiazoli (MBT). Spełniające wymagania EN 455 1-4. Przebadane zgodnie z EN 374:3 na przenikanie 
substancji chemicznych, środek ochrony osobistej Kategoria III. Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Zakwalifikowane do 



bezpośredniego kontaktu z żywnością (Deklaracja Zgodności). Rozmiary XS, S, M, L, XL – pakowane po 100 sztuk w 
dyspenserze z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. 
Ad. 98 Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie nr 99 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 
zapisów § 6 ust. 1: 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a)  10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, 
 
b)  0,49% ceny brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów za każdy dzień opóźnienia w 
dostawie zamówionego asortymentu cząstkowego  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić, 
jednak nie więcej niż 10% wartości bruttoniedostarczonych zgodnie z zamówieniem cząstkowym  produktów 
 
c)  0,49% kwoty, na którą opiewa wartość brutto zamówienia cząstkowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany 
towaru na pełnowartościowy licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała nastąpić, 
jednak nie więcej niż 10% wartości bruttozamówienia cząstkowego niepełnowartościowego towaru 
Ad. 99 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 100 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust.4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Ad. 100 Nie 
 
Pytanie nr 101 
Pakiet nr 12, poz. 1, 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie minimalnej wielkości opakowania handlowego. Obecny zapis umożliwia wycenę 
op.=1 szt.   
Ad. 101 Minimalna wielkość opakowania handlowego 30 szt.  
 
Pytanie nr 102 
Dotyczy pakietu 16: 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 rozmiar 7,5 x 7,5 cm? 
Ad.102 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 103 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 rozmiar 12,5 x 17,5 cm? 
Ad. 103 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 104 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 rozmiar 10,5 x 12,5 cm? 
Ad. 104 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 105 
Dotyczy pakietu 20: 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 worek drenażowy 500 ml i komorę kroplową 75 ml? 
Ad. 105 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 106 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 worek drenażowy 500 ml i komorę kroplową 75 ml? 
Ad. 106 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 107 
Dotyczy pakietu 21: 
Czy Zamawiający dopuści dren komorowy o długości 18 cm? 
Ad. 107 Nie, zgodnie z SIWZ 
 



Pytanie nr 108 
Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnień zastawki 5 – 180 mm H2O? 
Ad. 108 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

 

Dyrektor 
/Krzysztof Nazimek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 
1. BIP 

2. a/a 


