
 
           WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
                        IM. ŚW. JADWIGI  w Opolu 

 
  

Opole, 2020-03-03 
DAT/226/31/2020 
P/5/2020 

 
      

         Do wszystkich Wykonawców postępowania  
         P/5/2020 
 

 
PYTANIA       I      ODPOWIEDZI     

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w związku  z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na 
podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 i art. 12a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843.), niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr P/5/2020 pn.: „Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego” 
 
Pytanie nr 1 
Zadanie 32 poz.5 
Czy Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli papier do drukarki Mitsubishi K95HG oryginalny czy dopuszcza papier 
kompatybilny? 
Ad. 1 Oryginalny do drukarki Mitsubishi K95HG 
 
Pytanie nr 2 
Zadanie 32 poz.5 
Czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru z nadrukiem czy bez? 
Ad. 2 Zamawiający wymaga z nadrukiem 
 
Pytanie nr 3 
Zadanie 32, SIWZ 
Czy Zamawiający oczekuje złożenia próbek wraz z ofertą –wg Załącznika 1A, czy też na wezwanie zgodnie z 
rozdziałem VI pkt.4b 
Ad.3 Na wezwanie 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Ad. 4 Ne, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 5 
Zadanie 7 poz 8  
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 7 pozycji 8 do osobnego pakietu. Pozwoli to większej liczbie 
wykonawców na złożenie oferty. 
Ad. 5 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11 oraz 20 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 11 oraz 20 z pakietu nr. 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. 
Wydzielenie 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 dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów 
posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. 
Ad. 6 Nie, zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 7 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 37 poz. 3 i 4 kaniul dożylnych w dostępnych rozmiarach średnic: 
22G, 20G, 18G, 17G i 16G – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ 
Ad. 7 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie nr 8 
Pakiet nr 35.poz.1,2,3.  
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do 
postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego 
doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?  
Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu 
podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny:gładki i rozszerzający się,dostosowany 
do drenów o różnej średnicy. 
Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel 
przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu.Ochrona 
przeciwbryzgowa  przed wcześniejszym zamknięciem filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się 
wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki  plastikowej dzielącej od 
spodu pokrywę na trzy komory. 
Wkłady(poj.1000ml i 2000ml) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z 
dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu,częściowo sprasowane.Kanistry (zbiorniki) 
występują o pojemności100mlm i 2000ml ( kompatybilne z oferowanymi wkładami ), ze skalą pomiarową, z 
możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Pojemniki z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w 
temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.  
Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.  
Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi wg. ISO 22196 ) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie 
oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku i 
mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty. 
Ad. 8 Zgodnie z SIWZ  
 
Pytanie 9  
Pakiet nr 35, poz.2,3. Czy zamawiający oczekuje,aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana 
data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem 
przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego 
poprzez wydawkę na oddziały.Fabrycznie nadrukowana data ważności,warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i 
przydatnością filtrów we wkładzie.   
Ad. 9 Zgodnie z SIWZ 
  
Pytanie 10 
Pakiet nr 35,poz.4,5.  
Czy zamawiający dopuści dreny o średnicy 5,6mm i długości 210cm(pozostałe jak w SIWZ)? 
Ad. 10 Zgodnie z SIWZ 
 
 Pytanie 11 
 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2, 3, 4, 5 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości? 
 Ad. 11 Tak 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 21  dopuści wycenę przyrządu o opisie: 
„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny 
o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z nieruchomą, samozamykającą się osłonką 
zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z 
otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych 
typu butelka”? 
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Ad. 12 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 13 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 24 dopuści wycenę przyrządu o opisie: 
„Przyrząd do infuzji  IS z odpowietrzaczem ,jednorazowego użytku, opakowania pojedyńcze, sterylne. Odpowietrznik z 
filtrem bakteryjnym i klapką. Komora kroplowa przezroczysta, elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynu. W 
komorze 15 mikronowy filtr płynu. Precyzyjny zacisk  rolkowy pozwalający na dokładne ustawienie przepływu  płynów. 
Końcówka aparatu Luer-Lock. Długość drenu 150cm, bez ftalanów.”? 
Ad. 13 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 14 
Czy Zamawiający w Pakiecie 23 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości? 
Ad. 14 Tak 
 

Pytanie 15 
5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 23 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą oznakowaną co 5 jednostek? 
Ad. 15 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 16 
6/ Czy Zamawiający w Pakiecie 23 poz. 2 dopuści wycenę strzykawki z czarną skalą? 
Ad. 16 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 17 
Pakiet 1,poz. 6-7 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock? 
Ad. 17 Tak 
 

Pytanie 18 
Pakiet 1, poz. 1-7, poz. 23-25 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-7, poz. 23-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na 
osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Ad. 18 Nie 
 

Pytanie 19 
Pakiet 1, poz. 23-25 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu IS i TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu 
(normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Ad. 19  Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 20 
Pakiet 1, poz. 23-25 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Ad. 20 Dopuszcza, nie wymaga 

 
Pytanie 21 
Pakiet 5,poz.1 
Czy zamawiający dopuści pojemnik o szer. podstawy 10,5 cm? 
Ad. 21 Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 22 
Pakiet 5,poz.3 
Czy zamawiający dopuści pojemnik o szer. podstawy 10,5 cm? 
Ad. 22 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 23 
Pakiet 8, poz. 5-6 
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się 
w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Ad. 23 Nie 
 
Pytanie 24 
Pakiet 10, poz.1 
Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w 
danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Ad. 24 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 25 
Pakiet 19 
Czy zamawiający dopuści kompres 8 warstwowy 17 nitkowy? 
Ad. 25 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 26 
Pakiet 21, poz. 2-4 
Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się 
w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie 
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Ad. 26 Nie, zgodnie z SIWZ –załącznik po modyfikacji z dn. 27-02-2020r. 
 
Pytanie 27 
Pakiet 21, poz. 2-4 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie 
rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę 
IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu 
indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. 

 Ad. 27 Nie 

 Pytanie 28 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę igieł  w rozmiarach 22G (0,7x75mm), 22G  
(0,7x90mm) oraz 22G (0,7x130mm) do wyboru przez Zamawiającego? 
Ad. 28  Dopuszcza, nie wymaga 

 
 Pytanie 29 

Czy Zamawiający w § 3 ust. 2 umowy usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem 
zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub 
asortymentu. 
Ad. 29  Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający w § 5 ust. 4 umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej towar bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 
dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
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       Ad. 30 Tak 
 
Pytanie 31 
PAKIET 29 
Poz. 4  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego typu furażerka, wiązanego z 
tyłu na troki, wzmocniony w części czołowej, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, wykonany z 
włókniny o gramaturze 25 g/m².  
Ad. 29 Dopuszcza 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający wydzieli z pak 8 poz 3? Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty na najwyższej jakości cewniki 
marki RUSCH. 
Ad. 32 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 33 
Zwracam się do Państwa z prośbą o wydzielenie 3 pozycji z pakietu nr 8,   jako oddzielny pakiet 
Pak 8/3 - 300 szt - "Cewnik typu Foley dwudrożny, 100% silikon CH 14-22, z kontrastem RTG, sterylny, pakowany 
podwójnie folia - folia-papier, miękka , elastyczna konstrukcja umożliwiająca bezoporowe wprowadzenie.” 
Ad. 33 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 34 
Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste? 
Ad. 34 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 35 
Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 7 
Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie:  
- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,  
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,  
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni  
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania 
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,  
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu,  
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta 
umieszczona na rurce,  
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?   
Ad. 35 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 36 
Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej 
ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych? 
Ad. 36 Nie 
 
Pytanie 37  
Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej typu „Janetta”? 
Ad. 37 Tak, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 38 
Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z dwoma reduktorami Luer? 
Ad. 38 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 39,  
Pakiet 1, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawkę cewnikową posiadającej widoczną niezmywalną podwójną skalą? 
Ad. 39 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 40 
Pakiet 1, poz. 2-5 
Czy Zamawiający może określić czy wymaga strzykawki dwuczęściowej czy trzyczęściowej , jeśli 3-częściowej, to 
Luer czy Luer Lock? 
Ad. 40 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 41 
Pakiet 1, poz. 2-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  3 częściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na 
całej długości :  2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml? W Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, 
przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała. 
Ad. 41 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 42  
Pakiet 1, poz. 2-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  2-częściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na 
całej długości :  2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml? W Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, 
przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała. 
Ad. 42 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 43 
Pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  20 ml w opakowaniu innym niż 100-200 szt, tj. 3 
częściowa- 80 szt,  3- częściowa 50 szt. ? 
Ad. 43 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 44  
Pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen strzykawek za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem w 
formularzu cenowo- asortymentowym? 
Ad.44 Tak 
 
Pytanie 45  
Pakiet 1, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku? 
Ad. 45 Nie 
 
Pytanie 46  
Pakiet 1, poz. 6, 7 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą 50 ml do 60 ml/. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Ad. 46 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 47 
Pakiet 1, poz. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pobierania leków w klasie II a ( potwierdzone dokumentem? 

Ad. 47 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 48 
Pakiet 1, poz. 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do pobierania płynów z butelek bez zastawki 
zabezpieczającej , posiadający łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, reszta zgodnie z SIWZ? 
Ad. Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 49 
Pakiet 1, poz. 23 
Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w przyrządzie IS- bursztynowy, wyposażony był w dodatkowy element 

konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu 

drenu? 

Ad. 49 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 50 
Pakiet 1, poz. 23 
Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w przyrządzie IS- bursztynowy, wyposażony był miejsce na igłę po 

użyciu? 

Ad. 50 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 51 
Pakiet 1, poz. 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do infuzji IS, bez miejsca na dren? 

Ad. 51 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 52  
Pakiet 1, poz. 26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pompy infuzyjnej o dł. 100 cm? 
Ad. 52 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 53  
Pakiet 1, poz. 31 
Czy Zamawiający wymaga rampy z 3 kranikami, z możliwością podawania cytostatyków? 

Ad. 53 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 54 
Pakiet 1, poz. 31 
Czy Zamawiający  wymaga  kranika trójdrożnego do regulacji przepływów podczas podawania leków z 

poliwęglanu z  możliwością podawania lipidów? 

Ad. 54 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 55 
Dotyczy pakietu nr 17  

Czy Zamawiający uzna mocowanie do rękojeści za pomocą mechanizmu zatrzaskowego z dwoma plastikowymi 

trzpieniami za spełniające wymogi SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu zgodności z dyrektywą ISO 7376-

3? 

Ad. 55 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 56 
Dotyczy pakiet 17 poz.1-2 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych metalowych 
(stop stali nierdzewnej) łyżek światłowodowych w standardzie zielonego zamka. Pozostałe zgodnie z siwz.  
Ad. 56 Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 57 
Pakiet nr 30 
Ze względu na obecne problemy związane z produkcją i dostawą kranika wielofunkcyjnego spełniającego funkcje 
torquera oraz kranika dwudrożnego "switch-off” spowodowane ponowną certyfikacją zgodnie z nową dyrektywą MDR 
prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 6 z pakietu 30 w celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu i 
złożenia oferty. 
Ad. 57 Tak 
 
Pytanie 58 
Dotyczy pakietu nr 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do higieny jamy ustnej składającego  się ze szczoteczki, 
saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny, gąbki - aplikatora i kieliszka? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Ad. 58 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 59 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się 
środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie 
temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych 
na opakowaniach? 
Ad. 59 Warunki transportu wyrobów medycznych zgodne z wymaganiami producenta. 
 
Pytanie 60 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem?  
Ad. 60 Oczekuje, nie wymaga. 
 
Pytanie 61 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców 
bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz 
tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.  
Ad. 61 Nie. Warunki transportu wyrobów medycznych zgodne z wymaganiami producenta. 
 
Pytanie 62 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie 
rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania 
świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, 
żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed 
wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Ad. 62 Oczekuje, nie wymaga. Zamawiający wymaga warunków transportu wyrobów medycznych zgodnych 
z wymaganiami producenta. 
 
Pytanie 63 
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga 
aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które 
umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), 
pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów 
medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu 
światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych. 
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Ad. 63 Zamawiający wymaga warunków transportu wyrobów medycznych zgodnych z wymaganiami 
producenta. 
 
Pytanie 64 
Pakiet nr 1, pozycje 1 - 7 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Ad. Tak 
 
Pytanie 65 
Pakiet nr 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt.? 

Ad.65 Dopuści, nie wymaga 
 

Pytanie 66 
Pakiet nr 1, pozycja 19 
Czy Zamawiający dopuści igły sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa (wyższej niż oczekiwana)? 

Ad. 66 Dopuści, nie wymaga 
 
Pytanie 67 
Pakiet nr 1, pozycja 20 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Ad.67 Tak 
 
Pytanie 68 
Pakiet nr 1, pozycja 21 
Czy Zamawiający dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynów i leków z butelek bez zastawki zabezpieczającej 

lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki? 

Ad. 68 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 69 
Pakiet nr 1, pozycja 22 
Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system dostępu do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji, o objętości wypełnienia 

0,09ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Ad. 69 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 70 
Pakiet nr 1, pozycja 22 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby bezigłowy system był odporny na cytostatyki? 

Ad. 70 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 71 
Pakiet nr 1, pozycje 27 - 28 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych? 

Ad. 71 Nie, zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 72 
Pakiet nr 3, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca: Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy 

umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką 

luer lock 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty 

powłoką pochłaniającą zapach .Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka 

zbiorczego. Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem 

soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz 

wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji (białe 

oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz 

przepłukiwania cewnika Worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) i zatyczką 

zabezpieczającą po odłączeniu worka Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml) Niejałowy, bez lateksu, bez ftalanów. 

Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie? 

Ad. 72 Dopuści, nie wymaga 
 
Pytanie 73 
Pakiet nr 3, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 

ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem 

zawartości, biologicznie czyste. 

Ad. 73 Dopuści, nie wymaga 
 
Pytanie 74 
Pakiet nr 7, pozycja 7 
Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego? 

Ad. 74 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 75 
Pakiet nr 8, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml? 

Ad. 75 Dopuści, nie wymaga 
 
Pytanie 76 
Pakiet nr 8, pozycja 3 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania silikonowego cewnika Foley’a z fabrycznie dołączoną wewnątrz opakowania 

strzykawką z roztworem gliceryny? 

Ad. 76 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 77 
Pakiet nr 8, pozycje 7 - 8 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania worka do d.z.m. dostępnego z drenem w min. trzech różnych długościach, do 

wyboru Zamawiającego? 

Ad. 77 Dopuści, nie wymaga 
 
Pytanie 78 
Pakiet nr 10, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 745 opakowań? 
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Ad. 78 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 79 
Pakiet nr 12, pozycja 1 - 14 
Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne? 

Ad. 79 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 80 
Pakiet nr 12, pozycja 16 
Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurki intubacyjnej o poniższej specyfikacji: 

 Wykonany z wysokiej jakości materiałów 

 Uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy 

 Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej 

 Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki) 

 Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej 

 Jednorazowego użytku 

 Sterylizowany tlenkiem etylenu 

 Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia 

 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego paklietu. 

Ad. Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 81 
Pakiet nr 12, pozycja 26 
Prosimy o wyjaśnienie / doprecyzowanie, w jaki sposób zaoferowany nawilżacz typu „sztuczny nos” ma być 

kompatybilny z „wąsami tlenowymi” z poz. 25? 

Wg naszej najlepszej wiedzy, nie ma możliwości na połączenie „sztucznego nosa” z „wąsami tlenowymi”. 

Ad. 81  Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 82 
Pakiet nr 21, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rak o wymiarach 9 x 4,5 x 4cm? 

Ad. 82 Tak 
 
Pytanie 83 
Pakiet nr 22, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2 w kolorze 

zielonym? 

Ad. 83 Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 84 
Pakiet nr 22, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim –nieprześwitująca, wkładaną przez głowę, troki w przedniej 

części? 

Ad. 84 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 85 
Pakiet nr 22, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 65 x 85 cm w stanie rozciągniętym? 

Ad. 85 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 86 
Pakiet nr 22, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85 x 85 w stanie rozciągniętym? 

Ad. 86 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 87 
Pakiet nr 22, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik chłonny w rozmiarze 40 x 40 cm, wykonany z celulozy,  o gramaturze 

56g/m2 i chłonności 530%? 

Ad. 87 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 88 
Pakiet nr 22, poz.5 
Czy Zamawiający dopuści sterylny ręcznik chłonny w rozmiarze 75 x 80 cm, wykonany  z włókniny Spunlace, o 

gramaturze 80g/m2? 

Ad. 88 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 89 
Pakiet nr 22, poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Ad. 89 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 90 
Pakiet nr 22, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożenie do angiografii: 

Sterylny zestaw obłożeń do angiografii z dostępem przez tętnice udową, wykonany z trójwarstwowej włókniny SMS o 

gramaturze 50g/m2, wyposażona we wzmocnienie, dwa otwory o śr. 10 cm, 

stanowiących dojście do pachwin pacjenta, wyposażony w dodatkową wysokochłonną warstwę wokół 

otworów,  posiadający z lewej strony obłożenia przezroczystą wstawkę umożliwiającą operatorowi sterylne 

manipulowanie pulpitem sterującym.. Kolor serwety niebieski (poza elementami przezroczystymi).  

Skład zestawu sterylnego: 

- Obłożenie pacjenta – serweta jak w opisie powyżej, o wymiarze całkowitym 220 +/- 5 cm x min.320 , z dodatkową 

przezroczystą wstawką o wymiarach  60 cm x min.320 cm z lewej strony obłożenia (prawa strona pacjenta), z 

dwoma otworami o średnicy 10cm  (+/-1 cm),  wykończonymi dookoła strefą samoprzylepną (w kształcie kwadratu o 

boku min. 16 cm) umożliwiającą  ustabilizowanie położenia otworu w polu operacyjnym oraz szczelne przyleganie do 
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skóry pacjenta, z dodatkową warstwą wysokochłonną (gramatura min. 104 g/m2, chłonność min. 619%), o 

wymiarze  minimum 60 cm (szerokość) x 120 cm  długość (+/- 2 cm) wokół otworów. Otwory wycięte w odległości 60 

cm od górnej krawędzi serwety do górnej krawędzi przylepców.  

Piktogram widoczny na złożonej serwecie pozwalający na szybką identyfikacje stron. 

- Fartuch sterylny dla operatora wykonany z włókniny o właściwościach hydrofobowych (gramatura min. 35 g/m2) , 

nieprzemakalny dla krwi. Przód oraz mankiety wzmocnione materiałem dodatkowo nieprzemakalnym o gramaturze 

min. 40g/m2) , posiadające również sterylne plecy oraz troki umożliwiające sterylne wiązanie fartucha, rozmiar XL – 

1 szt. 

- Fartuch sterylny  wykonany z włókniny o właściwościach hydrofobowych (gramatura min. 35 g/m2) , 

nieprzemakalny dla krwi,  posiadające również sterylne plecy oraz troki umożliwiające sterylne wiązanie fartucha, 

rozmiar L – 1 szt. 

- Osłona na aparaturę medyczną 80 x 150cm – 1 szt, sterylna osłona w kształcie kuli (rozmiar w stanie rozciągniętym 

85 x 85cm) – 2 szt, wykonane z folii przezroczystej, ściągnięte elastyczną gumką.  

- Wysokochłonny podkład (gramatura 77g, chłonność 1177ml),  o wymiarze min.90x60cm(+/- 1 cm)  wykonane na 

bazie pulpy celulozowej – 1szt.  

- pojemnik na prowadniki 2500 ml, z wypustkami zapobiegającymi sprężynowanie prowadników, średnica denka 20 

+/-cm – 1 szt 

- miseczka 250 ml  - 1 szt 

- miseczka 500 ml – 2 szt, obie miseczki  w kolorze niebieskim 

- kompresy jałowe  17 nitkowe, 8-warstwowe, o wymiarach 10x10 cm, 30 szt 

- strzykawka 3 częściowa luer-lock 10 ml – 3 szt, 20 ml – 2 szt. 

Owinięcie zestawu - wykonane z nieprzemakalnego laminatu (powierzchnia górna chłonna, powierzchnia dolna 

gładka, niechłonna, nieprzemakalna), z możliwością wykorzystania po rozpakowaniu i użycia jako czyste przykrycie 

na stolik ( o wymiarach 100 x 150 cm lub 150 x 190cm)  

Zestaw sterylny, zapakowany w torbę papierowo – foliową." 

Ad. 90 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 91 
Pakiet nr 22, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z dodatkowym wewnętrznym, nieprzemakalnym wzmocnieniem w okolicy 

przedramion, klatki piersiowej oraz brzucha? 

Ad. 91 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 92 
Pakiet nr 22, poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski typu beret, spełniający pozostałe parametry SIWZ? 

Ad. 92 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 93 
Pakiet nr 23, pozycje 1 - 2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe ze skalą w kolorze czarnym, idealnie kontrastującą na tle 

czerwonego / pomarańczowego tłoka? 

Ad. 93 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 94 
Pakiet 29, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z paskami do wiązania wykonanymi z tego samego materiału co fartuch? 

Ad. 94 Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 95 
Pakiet 29, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? 

Ad. 95 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 96 
Pakiet 29, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max 33µg/g, długości uzależnionej od rozmiaru od min 278 

mm do min. 290 mm, grubości na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,19±0,01 mm, na mankiecie 0,17±0,01 mm? 

Ad. 96 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 97 
Pakiet 29, pozycja 2 
Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania normy ISO 16604 i dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie 

wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.  Norma ISO 16604 bazuje na tej samej metodologii przenikania 

Bakteriofaga Phx- 174 nie ma więc potrzeby posiadania certyfikatu ISO 16604, ponieważ jest on tożsamy  z ASTM F 

1671. 

Ad. 97 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 98 
Pakiet 29, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści rękawice długości uzależnionej od rozmiaru od min 278 mm do min. 290 mm, grubości na 

palcu 0,21±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,01 mm, na mankiecie 0,17±0,01 mm? 

Ad. 98 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 99 
Pakiet 29, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, głęboki, z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, po 

wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem? 

Ad. 99 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 100 
Pakiet 29, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka o gramaturze 25g/m2, posiada dwie warstwy włókniny w części 

bocznej, bez gumki oraz troków? 

Ad. 100 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 101 
Pakiet nr 32, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m? 

Ad. 101 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 102 
Pakiet nr 33, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40 cm dla rozmiaru CH 10? 

Ad. 102Tak 
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Pytanie 103 
Pakiet nr 33, pozycja 6 
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z medycznego PCV, bez zawartości ftalanów? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Ad. 103 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 104 
Pakiet nr 33, pozycje 7 - 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? 

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Ad. 104 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 105 
Pakiet nr 38, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do otolaryngologii w składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm, wykonana z 

hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona 

we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów 

• 2 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 

cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o 

gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.  

Opakowanie jednostkowe typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety 

samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Opakowanie transportowe: system podwójnego 

zabezpieczenia – wewnętrzna torba foliowa, oraz karton zewnętrzny. 

Ad. 105 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 106 
Pakiet nr 38, pozycja 1 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji? 

Ad. 106 Zgodnie z SIWZ 

 Pytanie 107 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z podwójną skalą pomiarową? 
Ad. 107 Zgodnie z SIWZ 
 
 
Pytanie 108 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki bez ftalanów z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym? 
Ad. 108 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 109 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości ftalanów – informacja na opakowaniu jednostkowym? 
Ad. 109 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 110 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek posiadających tłok w kontrastującym kolorze – nie mlecznym?  
Ad. 110 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 111 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2 - 5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek w opakowaniu jednostkowym umożliwiającym kolorystyczne zróżnicowanie 
wielkości? 
Ad. 111 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 112 
Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2-5 
Czy zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, takich, na jakich zamawiający obecnie 
pracuje:  
10ml z rozszerzeniem do 12ml, 
2ml z rozszerzeniem do 3ml, 
20ml z rozszerzeniem do 24 ml, 
5ml z rozszerzeniem do 6 ml? 
Ad. 112 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 113 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 9 
Czy zamawiający zamiast igły do nakłuć lędźwiowych 22G (0,7 x 120mm) dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 22G 
(0,7 x 127mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Ad. 113 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 114 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 21 
Czy zamawiający dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynów i leków z butelek bez zastawki? Pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. 
Ad. 114 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 115 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 23 
Czy zamawiający wymaga przyrządu pakowanego razem z workiem umożliwiającym zabezpieczenie  podawanego 
leku światłoczułego?  
Ad. 115 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 116 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 23-24 
Czy zamawiający wymaga przyrządu z miejscem na schowanie igły biorczej po użyciu?  
Ad. 116 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 117 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 23-25 
Czy zamawiający wymaga przyrządu z nazwą producenta na przyrządzie celem łatwej identyfikacji? 
Ad. 117 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 118 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 24 
Czy Zamawiający wymaga przyrządu o długości minimum 65 mm w części przeźroczystej, reszta parametrów 
zgodna z SIWZ? 
Ad. 118 Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 119 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 23-25 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia-papier? 

 Ad. 119 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 120 
Pakiet 3 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, 
potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty? 
Ad. 120 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 121 
Pakiet 4 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z 
adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 
30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co 
zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. 
Ad. 121 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 122 
Pakiet 4 poz. 1 
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? 
Dopuszcza, nie wymaga 
 
2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z reduktorem 
poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji? 
Dopuszcza, nie wymaga 
 
3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie 
zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego? 
Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 123 
Pakiet 8 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 5-10 ml. 
Ad. 123 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 124 
Pakiet 8 poz. 1, 2 
1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która 
lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem 
balonu? 
Dopuszcza, nie wymaga 
2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się 
znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika 
oraz pojemność balonu? 
Dopuszcza, nie wymaga 
3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier 
folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego 
opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania? 
Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 125 
Pakiet 8 poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją potwierdzoną w oryginalnym 
katalogu producenta? 
Ad. 125 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 126 
Pakiet 8 poz. 7 
1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 
2000 ml, wyposażony  w samouszczelniający się port do pobierania próbek moczu, z zastawką antyrefluksyjną, 
filtrem odpowietrzającym, z dokładna podziałką co 25 ml od 25 ml do 100 ml, co 100 ml od 100 ml do 2000 ml, ze 
zintegrowanym wieszakiem do okrągłych i kwadratowych ram, wyposażony w antyzagięciowy dren łączący o dł. 120 
cm, z klemą zaciskową,  z kranikiem spustowym Free Flow, tylna ściana worka biała, sterylny, op. folia-papier. 
Zgodnie z SIWZ 
2 Prosimy Zamawiającego o precyzowanie, czy port do pobierania próbek ma być obły bez ostrych krawędzi i 
rowków? 
 Zgodnie z SIWZ 
3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do dobowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą 
podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą? Konstrukcja kranika pozwala na 
całkowite wyschnięcie kranika, co ogranicza ryzyko namnażania się drobnoustrojów. 
Zgodnie z SIWZ 
4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby worki posiadał przezroczyste okienko 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 127 
Pakiet 9 poz. 1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym 
opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 
otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy 
ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym 
pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą  
Ad. 127 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 128 
Pakiet 9 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do toalety jamy ustnej z odsysaniem 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) ma być zarejestrowany do klasy IIa? 
Ad. 128 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 129 
Pakiet 14 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ oddechowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, 
średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości  
1 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L, rura z konektorem i worek osobno.  Jednorazowy, 
mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 
Ad. 129 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 130 
Pakiet 28 poz. 2,3,4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być pakowane w opakowanie jednostkowe strzykawki z 
wyraźnie zaznaczonym  miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne) 
Ad. 130 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 131 
Pakiet 28 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez 
większe grono Wykonawców.  
Ad. 131 Brak pozycji w w/w pakiecie 
 
Pytanie 132 
Pakiet 28 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 3 ml, skalowana co 0,1 ml j.u., bezpieczna,  z 
końcówką luer-lock, wykonana  z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w 
cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki(w kolorze niebieskim dla łatwej 
identyfikacji strzykawki bezpiecznej), czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie 
tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja 
o braku lateksu, op. 100 szt. 
Ad. 132 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 133 
Pakiet 28 poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 5 ml, skalowana co 0,2 ml j.u., bezpieczna,  z 
końcówką luer-lock, wykonana  z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w 
cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki,  czytelna i trwała dobrze widoczna 
skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu 
igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt. 
Ad. 133 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 134 
Pakiet 28 poz. 1, 2  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje strzykawek z mechanizmem umożliwiającym 
nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki?  
Ad. 134 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 135 
Pakiet nr 1 poz. 20, 21, 23, 24 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 20, 21, 23, 24 z Pakietu nr 1 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Pozwoli to na 
uzyskanie większej ilości ofert, na ten konkretny asortyment. 
Ad. 135 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 136 
Pakiet nr 12 poz. 16, 17 
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 16, 17 z Pakietu nr 12 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Pozwoli to na 
uzyskanie większej ilości ofert, złożonych przez firmy specjalizujące się w tym asortymencie. 
Ad. 136 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 137 
Pakiet nr 12 poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści nawilżacz typu „sztuczny nos” z jednym celulozowym filtrem? 
Ad. 137 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 138 
Pakiet nr 14 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z dwóch rur o długości 180 cm, oraz dodatkowej rury o 
długości 100 cm? 
Ad. 138 Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 139 
Pakiet nr 33 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany wewnętrznie? 
Ad. 139 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 140 
Pakiet nr 33 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9 cm x 10 cm? 
Ad. 140 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 141 
Prosimy o potwierdzenie, iż Państwa Szpital posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, a w 
szczególności System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Certyfikat Akredytacyjny 
przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia lub przez Ministerstwo Zdrowia, w zakresie 
działalności i standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. 
Ad. 141 Posiadany system ISO znajduje się na stronie BIP Zamawiającego 
 
Pytanie 142 
Prosimy o potwierdzenie, iż Państwa Szpital posiada wdrożony zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 lub PN-EN ISO 45001:2018-06, zapewniający pracownikom i pacjentom 
określony poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym, w tym także 
w odniesieniu do użytkowania wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w tym w szczególności kaniul 
dotętniczych i kaniul dożylnych stanowiących przedmiot zamówienia w rzeczonym postępowaniu przetargowym w 
zakresie Pakietu 37. 

Pytanie 142 Posiadany system ISO znajduje się na stronie BIP Zamawiającego 
 
Pytanie 143 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający stosownie do zapisów Rozdz. II SIWZ, odnoszącego się do trybu 
udzielenia zamówienia - przygotował i będzie prowadził postępowanie oznaczone numerem postępowania – 
P/5/2020 - na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843), a tym samym zgadza się z zapisami Art. 7, Art. 29 i Art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
iż postępowanie o udzielenie zamówienia, należy przygotować w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, należy go natomiast opisywać przez określenie wymagań dotyczących 
wydajności lub funkcjonalności w oparciu o Polskie Normy przenoszące normy europejskie. 

Ad. 143 Patrz rozdział II  oraz rozdział III pkt. 9 SIWZ 
 
Pytanie 144 
Stosownie do art. 96 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących 
osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w tym 
zgodnie z pkt. 4 B ust. 1 dane osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia. 

Ad. 144 Nie dotyczy art. 38 ust. 3 
 
Pytanie 145 
W związku z zapisem Art.30 ust.1 Ustawy Pzp - prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w Pakiecie 37 w poz. 2-4 
kaniule dotętnicze i dożylne,  powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN ISO 10555-5:2013-11 
„Cewniki wewnątrznaczyniowe. Jałowe cewniki do jednorazowego użytku - Część 5: Cewniki obwodowe 
wprowadzane na igle”. 

Ad. 145 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 146 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Pakiecie 37 w poz. 3 na równoważne do opisanych w SIWZ kaniule 
dożylne, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu t.j. materiału o znacznie wyższych właściwościach użytkowych, 
powszechnie stosowanych przez większość renomowanych producentów światowych takich jak Becton-Dickinson, 
Bbraun, Vygon, KDM itp., spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ oraz w pełni zgodne z PN-EN ISO 10555-
5:2013-11. 

Ad. 146 Tak, pod warunkiem zachowania zapisów rozdziału III pkt. 9 SIWZ 
 

Pytanie 147 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Pakiecie 37 w poz. 3 na równoważne do opisanych w SIWZ kaniule 
dożylne, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, 
których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach 
przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm /zgodnie z PN-EN ISO 10555-5:2013-11, która ustanawia równoważne 
rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach, co znajduje potwierdzenie w 
oznakowaniu średnic dla poz. 4 przedmiotowego pakietu, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SIWZ. 

Ad. 147 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 148 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Pakiecie 37 na równoważne do opisanych w SIWZ kaniule dożylne, 
których długości wynoszą: dla rozm. 20G – 32-33mm, dla rozm. 18G – 32-33mm i 45mm, dla rozm. 16G – 45-50mm 
/pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ/, co dopuszczają zapisy normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, spełniające przy 
tym wszelkie pozostałe wymogi SIWZ. 

Ad. 148 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 149 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane Pakiecie 37 kaniule dożylne, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN 
ISO 10555-5:2013-11, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy powinny one posiadać minimum 4 
wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG, co zapewnia ich skuteczną wykrywalność w 
przypadkach nagłych, w każdych warunkach antomiczno-klinicznych. 
Ad. 149 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 150 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane Pakiecie 37 w poz. 4 kaniule dożylne, zgodnie z pkt. 4.4.1. obowiązującej 
normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, powinny obok wymaganego cyt. „koreczka w kolorze odpowiednim do 
rozmiaru” posiadać także oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru skrzydełka oraz opakowanie 
jednostkowe, co zapewnia prawidłową i bezbłędną identyfikację ich rozmiaru w warunkach klinicznych. 
Ad. 150 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 151 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane w Pakiecie 37 kaniule dożylne, ze względu na wygodę i bezpieczeństwo 
aseptycznego wyjmowania, powinny być pakowane w indywidualne opakowania foliowo-papierowe, z szerokim (min 
5mm) szewronem t.j. paskiem części papierowej ułatwiającej wygodny uchwyt i otwarcie opakowania, a tym samym 
aseptyczne wyjęcia z niego kaniuli dożylnej ? 
Ad. 151 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 152 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane w Pakiecie 37 kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, 
implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu i użytkowane w warunkach klinicznych po ich wypakowaniu z 
opakowania jednostkowego, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta , 
nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy lub inne wskazane przez Zamawiającego), pozwalające na ich identyfikację w 
przypadku wystąpienia powikłań związanych z procedurą kaniulacji oraz ewentualnym postępowaniem 
odszkodowawczym związanym z wystąpieniem incydentu medycznego ? 
W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona skutecznego i 
wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy o wyrobach 
medycznych. 
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Ad. 152 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 153 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z powyższym, wymagane oznaczenie identyfikujące produkt powinno 
znajdować się na elemencie powodującym naruszenie ciągłości tkanek lub mającym bezpośredni kontakt z 
naczyniem żylnym, jako elementach inwazyjnych lub innym wskazanym przez Zamawiającego elemencie 
konstrukcyjnym oferowanych kaniul ? 
Ad. 153 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 154 
Prosimy o dopuszczenie do składania w Pakiecie 37 w poz. 4 ofert na kaniule dożylne typu bezpiecznego z 
zabezpieczeniem o innej niż wskazana w siwz konstrukcji, spełniającej identyczne funkcje bezpieczeństwa, która to 
konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego i spełnia 
tym samym w pełni wymagania zwarte w treści Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. w 
sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i 
opieki zdrowotnej,  ze względów bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego. 
Ad. 154 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie155 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w Pakiecie 37 kaniule dożylne - ze względów na wymaganą aseptykę 
użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  zamykającym 
światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi. 
Ad. 155 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 156 
PAKIET  1 - STRZYKAWKI, IGŁY, KANIULE, PRZRZĄDY I INNE Poz. 13-18 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły, powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być 
polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia 
ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury. 
Ad. 156 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 157 
PAKIET 8 - CEWNIKI UROLOGICZNE I WORKI NA MOCZ, AKCESORIA Poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg odnoszący się do wymaganej pojemności 
balonu, przy zaoferowaniu cewników Foleya, których pojemność określona przez producenta wynosi 10ml, która to 
pojemność zapewnia optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego w stosunku do rozmiaru 
cewnika oraz jest zalecana jako optymalna przez EAU, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 157 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 158 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SIWZ cyt. „silikonowany” oznacza wymóg zaoferowania cewników, które są 
pokryte zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym 
polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym 
oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego. 
Ad. 158 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 159 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny być obsługiwane przez strzykawki luer i luer-lock w 
celu napełnienia lub opróżnienia balonu stabilizacyjnego.  
Ad. 159 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 160 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie” oznacza wymóg 
opakowania cewników w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co nie tylko zapewnia ich aseptyczne 
otwieranie, ale także ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania 
jednostkowego, zapewnia bezpieczeństwo ich właściwego użytkowania. 
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Ad. 160  Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 161 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz 
długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, 
karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ? 
Ad. 161 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 162 
Poz. 3 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „100% silikon” oznacza wymóg zaoferowania cewników przeznaczonych 
do długotrwałego utrzymania. 
Tak 
Jeżeli tak - prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 10ml, 
wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewnia wygodne wykonanie 
procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika. 
Ad. 162  Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 163 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya 100% silikon, ze względu na ich przeznaczenie do 
długotrwałego użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące 
produkt. 
Ad. 163 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 164 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya 100% silikon, powinny posiadać balon stabilizujący o 
pojemności 10ml, zapewniający optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz 
gwarantujący optymalne warunki ich stabilizacji, zalecany przez EAU i PTU, szczególnie przy ich długotrwałym 
utrzymaniu. 
Ad. 164 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 165 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya 100% silikon do długoterminowego utrzymania, powinny 
posiadać długość 40cm +/- 1cm dla mężczyzn i 22cm +/- 1cm dla kobiet do dowolnego wyboru przez 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 
Ad. 165 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 165 
Poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu, skalowane i w pełni zgodne z 
obowiązującą normą PN-EN ISO 20696:2018-09 „Sterylne cewniki urologiczne jednorazowego użytku”, pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 
Ad. 165 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 166 
PAKIET 12 - RURKI INTUBACYJNE, TRACEOSTOMIJNE, FILTRY DO RESPIRATORÓW Poz. 1-10 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny zgodnie z 
zapisami SIWZ, posiadać cyt. „czytelne oznaczenie rurki”, co oznacza wymóg zaoferowania rurek posiadających 
oznaczenie rozmiaru rurki minimum na trzech elementach składowych rurki oraz wyraźne czytniki głębokości, z 
których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego, powinien być w postaci szerokiego, 
czarnego, pełnego oringu - jak np. w rurkach renomowanego producenta firmy Sumi, pozostałe wymagania zgodne z 
SIWZ. 
Ad. 166 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 167 
Poz. 18-22 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod 
rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, , zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich 
identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.  
Ad. 167 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 168 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedela, powinny posiadać jednoczęściową 
konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania ograniczającej możliwość wystąpienia 
powikłań w trakcie wykonywania procedury, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 168 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 169 
PAKIET 33 - CEWNIKI DO ODSYSANIA, MASKI TLENOWE, FILTRY DO RESPIRATORA Poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry do respiratora New Port,  Engstrom,  Medumat,  Evita V300 Dräger, 
powinny posiadać wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci (hydrofobowa harmonijka celulozowa), wagę do 
28g, wydajność nawilżania minimum 31 mg/l przy VT 500 ml, objętość martwą do 51 ml, zakres objętości 
oddechowej 150-1200ml, opakowanie folia- papier oraz skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów na poziomie 
min. 99,999% i skuteczność filtracji wg NaCl na poziomie minimum 97,416%, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ, 
co zapewnia pełną kompatybilność do wskazanych w SIWZ respiratorów i ich właściwe, bezawaryjne 
funkcjonowanie.  
Ad. 169 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 170 
Poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, zgodnie z opisem SIWZ, poza kolorystycznym 
oznaczeniem rozmiaru, powinny posiadać także numeryczne oznaczenie na samym cewniku oraz „satynową-
zmrożoną” powierzchnię, ograniczającą współczynnik tarcia i traumatyzację w trakcie wykonywania procedury, 
pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 
Ad. 170 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 171 
PAKIET - 37  KANIULE, PRZETWORNIK Poz. 1 
Prosimy o wyłączenie oferowanych przetworników do osobnego pakietu, co poszerzy możliwość złożenia 
korzystnych jakościowo i cenowo ofert większej ilości potencjalnych Wykonawców. 
Ad. 171 Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 172 
Poz. 2 
Prosimy o doprecyzowanie, czy 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. 172 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 173 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dotętnicze, spełniające wszelkie wymagania SIWZ z 
nieinwazyjnym systemem mocowania typu Tegaderm z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej, poliuretanowej o 
wysokim współczynniku MVTR, z wycięciem, w rozmiarze 10 x 15,5cm, ze wzmocnionym  włókniną od spodu 
obrzeżem, dwa szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi. 
Ad. 173 Dopuszcza, nie wymaga 
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Pytanie 174 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dotętnicze, w rozmiarze 1.1, pozostałe wymagania zgodnie z 
SIWZ. 
Ad. 174 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 175 
Poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne o nazwie handlowej Vasofix Certo, 
europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun (Niemcy) z powodzeniem i powszechnie użytkowane w wielu 
szpitalach RP i UE, znane także Zamawiającemu, tylko nieznacznie różniące się parametrami opisanymi w SIWZ, 
takimi jak średnica wyrażona w mm, czy długość z tolerancją do +/-5mm, wykonane z najbardziej biokompatybilnego 
i termoplastycznego materiału służącego obecnie do produkcji cewników wewnątrznaczyniowych t.j. poliuretanu, co 
umożliwi złożenie korzystnej jakościowo i cenowo oferty. 
Ad. 175 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 176 
Poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne typu bezpiecznego, o nazwie handlowej 
Vasofix Safety, europejskiego lidera w ich produkcji firmy B/Braun (Niemcy) z powodzeniem i powszechnie 
użytkowane w wielu szpitalach RP i UE, znane także Zamawiającemu, tylko nieznacznie różniące się parametrami 
opisanymi w SIWZ, takimi jak długość z tolerancją do +/-5mm, czy konstrukcja zabezpieczenia personelu przed 
zakłuciem, co umożliwi złożenie korzystnej jakościowo i cenowo oferty. 
Ad. 176 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 177 
Poz. 3-4 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, powinny posiadać dodatkowy korek luer-lock, do 
pierwszego zamknięcia linii infuzyjnej z trzpieniem położonym wewnątrz koreczka, co zapewnia aseptyczną obsługę 
tuż po kaniulacji ? 
Ad. 177 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 178 
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, powinny być oznaczone na samej kaniuli min. logo lub 
nazwą producenta, a na opakowaniu jednostkowym min. logo lub nazwą producenta, rozmiarem, nr serii i datą 
ważności ? 
Ad. 178 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 179 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule, powinny posiadać komorę wypływu wyposażoną w filtr hydrofobowy, 
który zabezpiecza przed wypływem krwi, ale jednocześnie umożliwia dyfuzję wypychanego gazu z komory wypływu, 
a tym samym, zapewnia znacznie korzystniejsze parametry wypełnienia światła cewnika przez wynaczynioną krew. 
Ad. 179 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 180 
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne ze względu na zwiększone możliwości terapeutyczne, 
powinny charakteryzować się maksymalnie dużym przepływem i powinny wynosić odpowiednio dla rozmiarów 24G 
do 16G minimum 22ml/min do minimum 196ml/min lub innych wskazanych przez Zamawiającego. 
Ad. 180 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 181 
Dotyczy: pakiet nr 35 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wkłady opisane w poz. 3 mają być kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu 
Serres będącymi już na wyposażeniu Szpitala. W pakiecie nr 35 nie wyspecyfikowano pojemników wielorazowych o 
pojemności 1000ml. 



    

                                       ul. Wodociągowa 4, 45-221 OPOLE, tel. 77 54 14 200,  fax.77 54 14 237 
                                                           e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl, www.wszn.opole.pl 

Ad. 181 Tak 
 
Pytanie 182 
Ze względu na fakt, że aktualnie na rynku dostępne są również importowane wkłady workowe dostarczane w formie 
całkowicie  rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do 
parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie   i na oddziałach. Prosimy zatem o 
określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 2 i 3 wkładów workowych  opisanych w SIWZ 
dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym? 
Ad. 182 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 183 
Prosimy o wyjaśnienie, czy dreny łączące opisane w pozycji 3 mają mieć średnicę 7mm. 
Ad. 183 Tak 
 
Pytanie 184 
Prosimy o wyjaśnienie, czy dreny łączące opisane w pozycji 4 mają być wyposażone w dodatkową osłonę chroniącą 
dren przez zabrudzeniem. 
Ad. 184 Dopuszcza, nie wymaga 
 
Pytanie 185 
Pakiet nr 21  Poz. 2   
Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania strzykawki j.u.,sterylnej, 20ml,  trzyczęściowej koncentrycznej z końcówką 
luer lock ,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartosci lateksu ,PCV,DEHP, przezroczysty cylinder  
umożliwiający wizualizację zawartości, wyraźne oznakowanie skali,skala czarna , niezmywalna, jednostronna co 1ml, 
długosc skali na cylindrze odpowiada pojmenosci nominalnej strzykawki, tłok strzykawki nawilżony olejem 
silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze. Strzykawka 
posiada oring zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. sterylizowana EO? 
Ad. 185  TAK, przy czym sposób  sterylizacji EO lub promieniami gamma 
 

Pytanie 186 
 Pakiet nr 21 Poz.3 
Czy zamawiajacy wymaga aby zaoferowania strzykawki j.u.,sterylnej, 10ml,  trzyczęściowej,  koncentrycznej z 
końcówką luer-lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, czarna, 
niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , długosc skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej 
strzykawki,logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed 
wypadnieciem tłoka, sterylizowana promieniami gamma?  
Ad. 186 TAK, przy czym sposób  sterylizacji EO lub promieniami gamma 
 
Pytanie 187 
Pakiet nr 21  Poz.4  
Czy zamawiajacy wymaga  zaoferowania strzykawki  j.u.,sterylnej, 5ml,  trzyczesciowej, koncentrycznej z końcówką 
luer-lock , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu,PCV, DEHP, czarna niezmywalna, 
jednostronna skala co 0,2 ml , długosc skali na cylindrze odpowiada pojmenosci nominalnej strzykawki, logo 
producenta i typ strzykawki na cylindrze. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, 
sterylizowana promieniami gamma?  
Ad. 187 TAK, przy czym sposób  sterylizacji EO lub promieniami gamma 
 
Pytanie 188 
 Pakiet nr 21  Poz.5  
Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1 i 5 z pakietu,  pozoli to na złożenie konkurencyjnej oferty 
cenowej .?  
Ad. 188 Nie, zgodnie z SIWZ –załącznik po modyfikacji z dn. 27-02-2020r. 
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Pytanie 189 
Dot. Pakietu nr 22, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podkład o rozmiarze 60x60 cm? ?  Reszta parametrów 
zgodnie z siwz.,  
Ad. 189 Tak, dopuści 
  
Pytanie 190 
Dot. Pakietu nr 22, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 42,7g oraz chłonności 950g? Reszta 
parametrów zgodnie z siwz.  
Ad. 190 Nie, nie dopuści   
 
Pytanie 191 
Dot. Pakietu nr 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarze 150x90cm oraz z igłą 0,8 
x 40mm (w miejsce Igły 0,5  lub 0,6), który jest obecnie do Państwa dostarczany?  Reszta parametrów zgodnie z 
siwz.  
Ad. 191 TAK, dopuści ale nie wymaga.  
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, bez zmiany 
godzin jak niżej  : 
 

Termin składania ofert w postępowaniu po modyfikacji:  
06.03.2020 r.   
Termin otwarcia ofert w postępowaniu po modyfikacji: 
06.03.2020 r.   
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Rozdział X pkt 12 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 
opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

   

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu 

ul. Wodociągowa 4 
45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/5/2020 ,, Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego” 
 

Nie otwierać przed dniem 06-03-2020.r., godz. 09:00. 

 
 

Modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 

Dyrektor 

   /Krzysztof Nazimek/ 

 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. BIP 

2. a/a 


