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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na "Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego 

użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

Pakiet nr VI 

1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy wkłady workowe opisane w poz. 1 i 2 mają pasować do 

osprzętu (pojemników wielorazowych i wsporników) typu Serres będących już na wyposażeniu 

OCR w Korfantowie 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający potwierdza. 

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy wspornik automatyczny wyspecyfikowany w poz. 5 ma posiadać 

automatyczną (sprężynową ) regulację rozstawu dopasowującą  się do różnej szerokości szyn. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, w poz. 5 wspornik ma posiadać automatyczną (sprężynową)regulacje rozstawu. 

3. Pakiet 6, pozycja 1- 2, Czy Zamawiający dopuści wkłady z króćcem nieobrotowym typu 

stożkowego lub wkłady z króćcem nieobrotowym wyposażonym w nakładkę schodkową, 

spełniające wszystkie inne wymagania Zamawiającego?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

4. Pakiet 6, pozycja 3-4, Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowego użytku bez łącznika 

kątowego, spełniające wszystkie inne wymagania Zamawiającego? Oferujemy Państwu brytyjski, 

ceniony i sprawdzony na polskim rynku system VacSax, w którym zarówno próżnia, jak i 

odsysanie podłączane są bezpośrednio do pokrywy wkładu jednorazowego. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
5. Pakiet 6, pozycja 1-5, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do 

oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli 

producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet nr II 

Poz. 15 

6. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przyrząd do aspiracji płynów z butelek z 

hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,45 µm - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun - 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
7. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek, powinny posiadać 

wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu płynu po odłączeniu od strzykawki. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek, 

powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu płynu po odłączeniu 

od strzykawki 
 Poz. 27-29 

8. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych oraz 

kompatybilne z nimi prowadnice (tak jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu) - powinny 

posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość 

całkowitą igły podpajęczej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów 

otyłych  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 

oraz kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, 

które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły podpajęczej 

o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych.  
Poz. 30 

9. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych o nazwie 

handlowej Perifix firmy B/Braun (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) - z igłą G18 x 

80mm, z cewnikiem G20 (0,45 x 085) z zamkniętym końcem, trzema otworami bocznymi, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz lub z igłą G16 x 80mm z cewnikiem G19 (0.6 x 1.05) 

z otworem na końcu cewnika (tak jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu), spełniające 

wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 
10.  Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych powinny 

posiadać filtr zewnątrzoponowy 0,2µm z systemem mocowania do skóry pacjenta. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych 

powinny posiadać filtr zewnątrzoponowy 0,2µm z systemem mocowania do skóry 

pacjenta. 
Poz. 33 

11.   Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do znieczuleń splotów o nazwie handlowej 

Stimuplex D (tak jak dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu), w rozmiarze 20G (0,90mm x 

150mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Poz. 35 

12.  Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 

Szpitalu), analogicznie do kaniul z poz. 36 - powinny posiadać samodomykalny port boczny, 

wtopione min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komorę zabezpieczoną 

dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka oraz logo 

lub nazwę producenta na samym wyrobie. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ. 

Poz. 37-38 

13.  Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane obturatory (tak jak dotychczas stosowane w Państwa 

Szpitalu) - powinny posiadać zakończenie luer-lock, zapewniające w pełni bezpieczne i szczelne 

zabezpieczenie kaniuli po użyciu. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane obturatory  powinny posiadać zakończenie luer-

lock, zapewniające w pełni bezpieczne i szczelne zabezpieczenie kaniuli po użyciu. 

14.  Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane obturatory i korki do kaniul dożylnych ze względu na 

wymaganą pełną kompatybilność powinny być tego samego producenta, co oferowane w poz. 35-

36 kaniule dożylne ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane obturatory i korki do kaniul dożylnych ze 

względu na wymaganą pełną kompatybilność powinny być tego samego producenta, co 

oferowane w poz. 35-36 kaniule dożylne. 
Poz. 40 

15.  Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy z precyzyjnym regulatorem przepływu (tak jak 

dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu) - powinny posiadać regulator w postaci ząbkowanej, 

okrągłej tarczy, z możliwością regulacji przepływu jedną ręką. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający potwierdza, iż oferowane przyrządy z precyzyjnym regulatorem przepływu  

powinny posiadać regulator w postaci ząbkowanej, okrągłej tarczy, z możliwością regulacji 

przepływu jedną ręką. 

16.  Pakiet XI, poz. 1 i 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 

35g/m2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
17.  Pakiet XI, poz. 3 i 4: czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, a 

w strefach wzmocnionych 75g/m2? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
18.  Pakiet XI, poz. 5: czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
19.  Pakiet XII, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny 

foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 56g/m2 o składzie: 

Serweta z wycięciem U 

100x20 cm 
1 260x240 

serweta 1 240x150 

serweta 1 90x75 

serweta 3 250x160 

pokrowiec na nogę 1 120x37 

kieszeń na płyny z kształtką 2 40x30 

taśma medyczna 7 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
20.  Pakiet XII, poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny 

foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 56g/m2 o składzie: 

serweta z przylepcem 1 240x150 

serweta z przylepcem 1 180x170 

serweta z przylepcem - 

przylepiec na szerszym boku 
2 90x75 

taśma medyczna 1 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 



21.  Pakiet XII, poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny 

foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 73g/m2 o składzie: 

serweta z elementem 

elastycznym i otworem 

okrągłym o średnicy 4cm 

1 300x240 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 4 40x20 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
22.  Pakiet XII, poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny 

foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 56g/m2 o składzie: 

serweta w kształcie litery T z 

otworem o średnicy 5cm i 

elementem elastycznym  

1 260x240 

taśma medyczna 1 50x9 

pokrowiec na kończynę górną 

pacjenta 
1 75x37 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 
23.  Pakiet XII, poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny 

foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min 56g/m2 o składzie: 

serweta z otworem o średnicy 

6cm, elastycznym i workiem z 

kształtką do zbierania płynów 

1 320x240 

pokrowiec na nogę 1 75x37 

taśma medyczna 2 50x9 

serweta na stół instrum. 1 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 145x80 

serwetki do rąk 2 40x20 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

24. Pakiet XII, poz. 6: czy Zamawiający dopuści ściereczkę o wymiarach 40x50cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
25. Pakiet XII, poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym o średnicy 5cm lub 

owalnym 8x6cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy zapisów umowy: 

26. Czy termin dostawy ma przypadać na dni robocze tj, dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Termin dostawy przypadać będzie na dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
27.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zwłoki w przypadku dostaw naliczana kara 

umowna wynosiła 2% wartości niedostarczonego zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



NIE, zgodnie z SIWZ. 
28.  Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający zgadza sie na wprowadzenie takiego zapisu do umowy. 

29. 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%? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

pakietu nr XII poz. 6 

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek sterylnych o wymiarach 32x30,5cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet III poz. 1, 3, 4 

31. Prosimy o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley, dwudrożny, lateks obustronnie 

silikonowany jednorazowego użytku o pojemności balonu 5-10ml.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet III poz. 7- 9 

32. Czy cewniki Foley’a silikonowe mają posiadać w zestawie 10 ml strzykawkę pierwotnie 

napełnioną 10% roztworem gliceryny? Strzykawka wchodząca w skład zestawu jest odpowiednio 

przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ 
33. Prosimy o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Foley, dwudrożny, silikonowy o pojemności 

balonu 10ml.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 
34. Czy cewnik Foley’a silikonowy ma być przezroczysty celem lepszej wizualizacji cieczy? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ 

Pakiet III poz. 16 

35. Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o poj. 

12,5g spełniający pozostałe wymagania siwz.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet III poz. 17 

36. Prosimy o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w aplikatorze harmonijkowym o poj. 

8,5g spełniający pozostałe wymagania siwz. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet III poz. 18 

37. Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, CH 10, 12, 

14, 16 długość robocza 36-45 cm 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet III poz. 18, 19 

38. Czy cewniki do odsysani mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na 

konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, 

rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ. 



Pakiet III poz. 20 

39. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika schodkowego o średnicy  na końcach 7 mm 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 11, poz. 1, 2 
40. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu 

SMMS o gramaturze 35 g/m
2 , 

fartuch zapakowany w opakowanie typu papier – folia, posiadający 

dzianinowe mankiety, szwy klejone.  Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pakiet 11, poz. 3, 4 

41. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu 

SMMS o gramaturze 35 g/m
2 
, wzmocnionego folią polietylenową o łącznej gramaturze 90  g/m

2 
, 

fartuch zapakowany w opakowanie typu papier – folia, posiadający dzianinowe mankiety, szwy 

klejone.  Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pakiet 11, poz. 5 

42. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny typu 

SMMMS o gramaturze 35 g/m
2 

o rozm. XS, S, M, L, XL. Pakowane oddzielnie. Pozostałe 

wymogi zgodne z SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 
43. Ze względu na złożoność produktu, jego rejestrację i trudności z ustaleniem czy jest to środek 

ochrony pacjenta czy środek chroniący personel i zarejestrowany jako środek ochrony 

indywidualnej. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ubrań zarejestrowanych jako środek 

ochrony osobistej. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pytania do Umowy: 

44. §2 punkt 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

45. §6 punkt 1a): 

Wnosimy o dokonanie zmian w projekcie umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów 

specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość 

stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody 

wykonawcy. Przewidziane w § 6 ust. 1 projektu umowy kary umowne za odstąpienie od umowy, 

naliczane w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umowy, uznać należy jako rażąco 

wygórowane.  

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu dotyczącego 

naliczania kar umownych (§6. ust.1). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 5% od 

wartości niezrealizowanej części umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

46. §6 punkt 1b i c): 

Wnosimy o dokonanie zmian w projekcie umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów 

specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość 

stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody 

wykonawcy. Przewidziane w § 6 ust. 1 projektu umowy kary umowne za opóźnienie w dostawie oraz 

wymianie towaru, naliczane w wysokości 5% od wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, uznać należy jako rażąco wygórowane. Kara sama w sobie nie daje 

gwarancji zapewnienia terminowej dostawy towaru, a tym samym zapobieżenia wyrządzenia szkody 

zamawiającemu. 

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu dotyczącego 

naliczania kar umownych (§6 ust.1). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 2% od 



wartości danego (niezrealizowanego, niedostarczonego itp.) zamówienia, danej reklamacji 

(wadliwego, reklamowanego itp. asortymentu) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet II, poz. 1-23: 

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli 

na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie 

konkurencyjności składanych ofert?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet II, poz. 3: 

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,6 dł. 30mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 6: 

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,8 dł. 40mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 9: 

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 0,9 dł. 40mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 12: 

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 1,2 dł. 40mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 9: 

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 1,6 dł. 40mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet II, poz. 14: 

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do bezpiecznego pobierania i 

rozpuszczania leków 1,2 dł. 38mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 21: 

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych wykonanych z 

polipropylenu, półprzezroczysty tłok,  spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet III, poz. 15: 

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz na nogę o pojemności 1000 ml z 

drenem o długości min 12 cm,  z  szczelnym zaworem spustowym, paskami mocującymi z 

możliwością regulacji długości, sterylny? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet III, poz. 16: 

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu 11ml, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet III, poz. 17: 

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu 6ml, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 



Pakiet III, poz. 10: 

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Tiemanna wykonanego z lateksu 

silikonowanego, balon o pojemności 5-15ml z możliwością utrzymania 14 dni, spełniającego 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet III, poz. 22: 

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli 

na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie 

konkurencyjności składanych ofert?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

Pakiet IV, poz. 4-5: 

60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości 

w postaci dwóch półpierścieni lub pierścieni wokół rurki, spełniających pozostałe wymagania 

SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet IV, poz. 6: 

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej dla rurek w rozmiarze 

6-11 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?  

LUB 

Pakiet IV, poz. 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy intubacyjnej o długości 340 mm dla 

rurek w rozmiarze 5-8 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rurek o rozmiarze 6-11mm, spełniając 

pozostałe wymagania SIWZ. 

Pakiet IV, poz. 9: 

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych typu Guedel z 

zabezpieczeniem chroniącym przed zagryzieniem wykonanym z poliacetalu POM M90-04, który 

jest materiałem o wysokiej wytrzymałości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet II, poz. 17-23: 

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli 

na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów, a tym samym na zwiększenie 

konkurencyjności składanych ofert?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

PAKIET NR X 

64. Poz. nr 7 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka uniwersalnego ściąganego 

lekko nieuciskającą gumką? Pozostałe parametry bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
65. Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego 

dopuszczonego do obrotu i stosowania na podstawie Świadectwa Jakości Zdrowotnej 

wystawionego przez PZH? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
66. Poz. nr 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo o wadze 

podstawowej całości obłożenia 90 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
67. Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- 

warstwowego ( polipropylen- polietylen ) o gramaturze 55 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 



PAKIET NR XI 
68. Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych fartuchów 

chirurgicznych posiadających zapięcie przy szyi w postaci taśmy pozwalającej na dopasowanie 

fartucha do każdej sylwetki i budowy ciała użytkownika? Pozostałe parametry bez zmian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

PAKIET NR XII  
69. Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w 

swoim składzie ręczniki w rozmiarze min. 30 x 30 cm oraz serwetę na stolik Mayo ze 

wzmocnieniem o rozmiarze 60 x 145 cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
70. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii 

biodra posiadającego w swoim składzie: 

 serwetę główną w rozmiarze 245 x 280 cm z wycięciem „U” w rozmiarze 10 x 95 cm oraz  

 serwetę pomocniczą w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
71. Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego, w którym 

samoprzylepne serwety w rozmiarze 75 x 90 cm posiadają wzmocnienie 36 x 90 cm? Pozostały 

skład bez zmian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
72. Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy 

posiadającego w swoim składzie: 

 serwetę główną do zabiegów dłoni/stopy w rozmiarze 245 x 320 cm oraz  

 dodatkową serwetę pomocniczą w rozmiarze 100 x 175 cm? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
73. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na 

kończynie posiadającego w swoim składzie: 

 serwetę do zabiegów na kończynie w rozmiarze 320 x 245 cm  

z otworem 5 x 7 cm; 

 serwetę pomocniczą w rozmiarze 150 x 175 cm oraz 

 osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm oraz 

 4 ręczniki? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
74. Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii 

posiadającego w swoim składzie: 

 serwetę do artroskopii w rozmiarze 245 x 320 cm   

 serwetę pomocniczą w rozmiarze 150 x 175 cm  

 osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm oraz 

 4 ręczniki? Pozostały skład bez zmian 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 
75. Poz. nr 6-  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek chłonnych w rozmiarze 

min. 30 x 30 cm, pakowanych w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

PROJEKT UMOWY 

76. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 

obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 

-  §6 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonego zamówienia, 

-  §6 ust. 1c do kwoty 0,5 % wartości reklamowanego towaru 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 



NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

pakiet VIII poz. 7 

77. Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm lub 25mm zamiast 55mm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

pakiet VIII poz. 10 

78. Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 130x356 zamiast 130x350? Różnica jest 

niewielka 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

pakiet VIII poz. 13 

79. Czy Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 300x550x60 zamiast 320x500x60? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

pakiet VII poz. 16  

80. Czy Zamawiający wyłączy powyższą pozycje z pakietu? 

Jeżeli chodziło o pakiet VIII bo w pakiecie VII nie ma poz. 16.      

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

pakiet IX poz. 2  

81. Czy Zamawiający wyłączy tą pozycję z pakietu? Pozostawienie tej pozycji w pakiecie  wskazuje 

na konkretną firmę i nie pozwala na złożenie oferty więcej  niż przez jednego oferenta? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ 

Pakiet nr XII pozycja 1 
82. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)   

b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm  

c) 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie,  

o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu 

dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm) ). W strefie 

krytycznej serweta posiada trzy warstwy o łącznej gramaturze  >155g/m2 

d) 1  x  osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm  wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego, wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa 

h) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 280 cm x 225 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o 

rozmiarze 10 cm x 100 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru 

wzmocnionego 112 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi 

uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Dla ułatwienia aplikacji serweta powinna 

posiadać  dzielone zabezpieczenie taśm samoprzylepnych .  

e) 1 serweta   ekran anestezjologiczny  o rozmiarze 225 cm x 270 cm z wycięciem w kształcie 

litry "U"  o rozmiarze 45 cm x 65 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca wzmocnienie w 

obszarze krytycznym,  

z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, oraz  z osłoną 

podpórek kończyn górnych wyposażoną w zabezpieczenia samoprzylepne. 

f) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm  

g) 1 serweta nieprzylepna (podkład pod pacjenta) o wymiarach 150 cm x 180 cm  

h) 2 taśmy  samoprzylepne, wykonane z foli PE o wymiarach 10 cm x 50 cm 

i) 1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach  9 cm x 50cm 

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia 

polietylenowa)  o gramaturze 57,5 g/m2, zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według 

EN ISO 9073-6  wynosi 499 %. Strefa krytyczna serwet  posiada dodatkowe wzmocnienia o 

charakteryzujące się wysoką absorbcją.  Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 

g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) 

według EN ISO 9073-6 wynosi 415 %. Materiał obłożenia spełnia  wymagania normy PN EN 

13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb 

dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę  producenta.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 



 

Pakiet nr XII pozycja 2 

83. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a)  4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2 

b) 1 x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 

80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 

75 x 85 cm (+/- 5 cm) 

c)  1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 

d)  2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75  x 90 cm 

e)  1 x samoprzylepna serweta operacyjna  175 cm x 180 cm  

f)  1 x samoprzylepna serweta operacyjna,  150 x 250cm, wyposażona w zintegrowane 

organizatory przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o długości min. 100 cm 

g)  1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary 

warstwy chłonnej  70  x 190 cm  

Dotyczy pozycji d, e, f: serwety  wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) o  

gramaturze 112,5g/m2,  zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 

wynosi  415 % oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2, 

zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6  wynosi 499%.  Zestaw 

posiada  dodatkowe wzmocnienia, w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia  wymagania 

normy PN EN 13795 wymagania wysokie. 

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 

dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, 

indeks identyfikacyjny, data ważności. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet XII pozycja 3 

84. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, 

zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Strefa 

krytyczna, obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 g/m2 (materiał podstawowy 

plus wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6  

wynosi 415 %.               

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety 

samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz 

dane producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Skład zestawu: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm 

2 ręczniki 30x40 cm 

1 serweta na stolik Mayo, składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, o rozmiarze 

80x145 cm  

1 serweta na dłoń /stopę 225x300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym 

otworem 3 cm 

ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet XII pozycja 4   

85. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a) 2  x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o 

gramaturze 60g/m2 

b) 1  x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 

80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 

75 x 85 cm (+/- 5 cm) 

c) 1 taśma samoprzylepna  10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE    

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego  

e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach  150 x 180 cm wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego 



f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem  o 

średnicy 7 cm, chłonna na całej powierzchni, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w 

strefie krytycznej, oraz  zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów. 

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary 

warstwy chłonnej  70  x 190 cm  

Dotyczy pozycji  f:  serweta wykonana  z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina 

polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o  gramaturze 112,5g/m2, 

zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi  415% oraz strefa 

mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m2, zdolność absorpcji płynu 

(warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499%. Materiał obłożenia spełnia  

wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie.  

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 

dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,  LOT lub seria, 

indeks identyfikacyjny, data ważności 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet XII pozycja 5 

86. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach: 

a) 2  x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej celulozy o gramaturze 60g/m2  

b) 1  x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 

80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 

75 x 85 cm (+/- 5 cm)) 

c) 1 taśma samoprzylepna  10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE    

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu 

dwuwarstwowego (PP+PE) 

e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach  150 x 180 cm wykonana z laminatu 

dwuwarstwowego 

f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem  o 

średnicy 7 cm, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów (worek posiada 

sztywnik, odprowadzenie do drenu, oraz samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm,) oraz  

zintegrowany uchwyt typu rzep i cztery organizatory przewodów 

g) 1 x  serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (owinięcie zestawu) (warstwa 

chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach  75 x 190 cm) 

Dotyczy pozycji d,e, f: serweta  wykonana z laminatu 2-warstwowego (na całości serwety) 

(włóknina polipropylenowa  + folia polietylenowa) o  gramaturze 57,5 g/m2.  Materiał obłożenia 

spełnia  wymagania normy  PN EN 13795 wymagania wysokie , zdolność absorpcji płynu 

(warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Serwety posiadają oznaczenia 

kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 

Opakowanie jednostkowe  posiada  dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do 

dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta,   LOT lub 

seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet XII pozycja 6  

87. Prosimy o dopuszczenie ściereczki wykonanej z celulozy o rozmiarach 30x40cm. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet XII pozycja 7   

88. Prosimy o dopuszczenie jałowej, samoprzylepnej serwety  w rozmiarze 50x60cm z otworem o 

średnicy 6cm. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, 

zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi  499 %.       

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 1, pozycja 8 
89. Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 854 

opakowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 



Pakiet nr 1, pozycja 11 
90. Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 120cm zakończonym 

plastyczną kanką z otworem centralnym, bez otworów bocznych, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ ?  Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest 

następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 1, pozycja 17 
91. Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 60cm i długości 80m, perforowany co 

50cm, z przeliczeniem ilości na 34 rolki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?  W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 1, pozycja 33 
92. Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 15,5cm x 20cm, grubości ok. 0,5cm, wykonana z 

włókniny 90g/m
2
, pakowana a’10 szt., spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?  W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 3, pozycje 1 - 4 
93. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley z balonem o pojemności 5-10ml, spełniający 

pozostałe wymagania SIWZ ?   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 3, pozycje 7 - 9 
94. Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik typu Foley z balonem o pojemności 5-10ml, 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 3, pozycja 18 
95. Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 60cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza. 

dotyczy wzoru umowy §3 ust. 2 

96. Czy Zamawiający przewidując możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości podatku 

VAT zakłada zmianę ceny jednostkowej brutto przy niezmienności ceny jednostkowej netto ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, taki zapis zostanie dodany do umowy. 

97. Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych 

przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W 

związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego 

odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy 

typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych 

przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  

producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. 

98. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego 

rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

99. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami 

medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które 

będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami 

niemedycznymi. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

To Wykonawca ma zapewnić odpowiednie warunki transportu towaru do siedziby 

Zamawiającego. 



 

pakietu nr 2, poz. 13 

100.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40mm ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

pakietu nr 2, poz. 16 

101.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z filtrem o wielkości 0,45µm ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

pakietu nr 2, poz. 21 

102.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki wykonanej z polipropylenu ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z SIWZ. 

pakietu nr 2, poz. 21 

103.  Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę typu Luer ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

Pakiet IV, poz. 1: 

104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu sterylnych lub 

niesterylnych spełniających pozostałe wymagania zgodne z SWIZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników mikrobiologicznie czystych oraz 

sterylnych z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 
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