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Pismo: PZP-225/02/2020                         Korfantów dnia: 20.02.2020 r. 

 
O D P O W I E D Z I 

na pytania w sprawie SIWZ cz.2 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
I. 
Pakiet nr 1, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuszcza igłę iniekcyjną 1,6 x 40 mm zamiast 1,6 x 50? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet nr 1, poz. 12 i 13 
Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków o medyczna klasę wyżej IIa? Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet nr 1, poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w 
formularzu asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet nr 1, poz. 14-16 
Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym w stosunku do cylindra 
(kolor tłoka inny niż biały /mleczny  np. niebieski)?  
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet nr 1, poz. 14-16 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności 

nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?  

Odpowiedź: nie 
 

Pakiet 1, poz. 19, 20 
Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z ich pompami 
w zamian wpisu w menu? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 1, poz. 19 i 20 
Proszę o doprecyzowanie, jakie konkretnie strzykawki są wpisane w menu pomp użytkownych przez 
szpital.  
Odpowiedź: OPS, B-D Plasticpak, Proinject, OMNIFIX, Terumo, Sherwood 
 
Pakiet 1, poz. 19 i 20 
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych z zakończeniem luer lock 
stosowanych w pompach infuzyjnych wpisanych do instrukcji obsługi pomp Medima s1? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 1, poz. 20 
Czy Zamawiający wymaga strzykawki z rozszerzona skala 50/60ml? 
Odpowiedź: nie 
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Pakiet 1, poz.  20 
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby strzykawki posiadały prostopadłe wycięcie w 
tłoku, gdyż nie każda strzykawka wpisana w menu pomp wymienionych przez zamawiającego posiada 
takie nacięcie.  
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 1, poz. 23-24 
Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania z uchwytem na dren z miejscem na igle biorcza 
po użyciu? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 1, poz. 27 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspiracji  
odpornego na alkohole  i tłuszcze z filtrem bakteryjnym 0,2um 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 1, poz. 27 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów 
z filtrem antybakteryjnym 1,2 µm? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 2, poz. 9,11,14 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 
rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 2, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu z trzpieniem powyżej 
krawędzi korka, ,w rozmiarach: 

17 G 1,50 x 45 

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

20 G 1,00 x 32 

22 G 0,80 x 25 

Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 2, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, w 
rozmiarach: 

17 G 1,50 x 45 

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

20 G 1,00 x 32 

22 G 0,80 x 25 

Odpowiedź: nie 
 
Pakiet 2, poz. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu cenowo asortymentowym 
pakowanych po 100 sztuk? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet nr 5 poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ w pozycji do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: nie 
 
Pakiet nr 5 poz. 12 
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Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka do dobowej zbiorki moczu z przezroczystymi 
ściankami? Pozostałe zgodne z SIWZ 
Odpowiedź: tak 
 
II.  
Pakiet nr 1 
Poz. 1-10 

1. 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, przy zachowaniu 
pozostałych wymogów SWIZ. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 

Poz. 3 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły 0,6x30-40mm lub 22Gx40mm, 

spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych 
Wykonawców. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 

Poz.11 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły 1,6x40-50mm, spełniające 

wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody 
 

Poz. 14-17 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny posiadać, wyraźne, nominalne 

skalowanie (nie rozszerzane), o dokładności zgodnej z wymogami siwz. 
Odpowiedź: wymogi  opisane w SIWZ 
 

Poz. 17 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki dwuczęściowe 20ml, 

pakowane a 80 szt., natłuszczane oleamidem, co zmniejsza opory tarcia, a tym samym 
zapewnia idealny, bezskokowy przesuw tłoka równoważny do przesuwu w strzykawkach 
trzycześciowych, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono 
potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie obniży koszt wykonywania podstawowych 
procedur z ich użyciem w Państwa Centrum. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 

Poz. 20 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki 50ml do pomp 

infuzyjnych, bez prostopadłego wcięcia na tłoku, o konstrukcji umożliwiającej w pełni stabilne 
osadzenie strzykawki w ramieniu roboczym pompy infuzyjnej, o nazwie handlowej Plastipak, 
wskazanej w SIWZ przez Zamawiającego w opisanych minimalnych warunkach technicznych 
- światowego lidera w produkcji tego typu strzykawek firmy Becton-Dickinson, spełniające 
wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.  
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 

Poz. 26 
1. Prosimy o potwierdzenie, czy oferowane nasadki do fiolek z bezigłowym portem, powinny 

posiadać port oraz igłę biorczą zabezpieczone osłonkami, które zabezpieczają te elementy 
przed niezamierzoną kontaminacją przy ich wyjmowaniu i umożliwiającą tym samym w pełni 
aseptyczne wyjęcie wyrobu medycznego z opakowania jednostkowego. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza 
 

Poz. 27 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek, jako wyroby 

użytkowane do procedur wielokrotnych i/lub wieloetapowych powinny posiadać zastawkę 
zamykającą automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki, co minimalizuje 
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ryzyko wystąpień powikłań septycznych, związanych z obsługą przyrządów do wielokrotnego 
pobierania i aspiracji roztworów, ale także zabezpiecza personel przed niezamierzonym 
kontaktem z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami lub ich aerozolami, przy 
bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ. 
Odpowiedź: wymogi  opisane w SIWZ 
 

Pakiet nr 3 
Poz. 1 

1. Prosimy o odstąpienie od wymogu braku bisfenolu w oferowanych cewnikach do podawania 
tlenu oraz dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe cewniki do 
podawania tlenu, wykonane z antyalergicznego, delikatnego tworzywa pozbawionego lateksu 
oraz ftalanów DEHP, spełniające pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, cewniki do podawania tlenu z 
drenem o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się drenu na długości 
drenu, który najbardziej jest narażony na załamanie, t.j. od łącznika do źródła tlenu do 
elementu umożlwiającego blokadę części okołogłowowej, spełniające pozostałe wymogi 
SIWZ. 
Wymóg przekroju gwiazdkowego także w części opasującej głowę, nie znajduje w naszej 
ocenie żadnego uzasadnienia, a może znacząco ograniczać możliwość złożenia ofert przez 
wielu Wykonawców. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

Poz. 3 
1. Prosimy o odstąpienie od wymogu braku bisfenolu w oferowanych maskach do podawania 

tlenu oraz dopuszczenie do składania ofert na równoważne, standardowe maski do 
podawania tlenu, wykonane z antyalergicznego, delikatnego tworzywa pozbawionego lateksu 
oraz ftalanów DEHP, spełniające pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski do podawania tlenu, 
pakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych 
oraz obowiązującymi w tym zakresie normami, w tym normą PN-EN 556-1:2002 „Sterylizacja 
wyrobów medycznych - Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako 
STERYLNE - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych” 
oraz normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie 
sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. 
Wymóg sposobu pakowania oraz oznakowania maski do podawania tlenu, która nie jest 
wyrobem inwazyjnym, nie znajduje w naszej ocenie żadnego uzasadnienia, a może znacząco 
ograniczać możliwość złożenia ofert przez wielu Wykonawców. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

3. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski do podawania tlenu See-
Thru, z powodzeniem stosowane już w Państwa szpitalu o parametrach wyższych do 
opisanych w siwz, renomowanego producenta firmy TELEFLEX/HUDSON RCI - maska do 
podawania tlenu dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości minimum 200 cm, z gumką 
mocującą, profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, blaszka dopasowująca część 
nosową, otwory ułatwiające wydech. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

Poz. 4 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne zbrojone 

Ruschflex, z powodzeniem stosowane już w Państwa szpitalu o parametrach wyższych do 
opisanych w siwz, renomowanego producenta firmy TELEFLEX/RUSCH - rurka intubacyjna 
zbrojona, z mankietem niskociśnieniowym, z oznaczeniem rozmiaru na rurce i baloniku 
kontrolnym, linia Rtg na całej dł. rurki, skalowana co 1 cm, rozmiary od 6,5 mm do 9,5 mm lub 
im równoważnych. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
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2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad 

mankietem” oznacza wymóg zaoferowania rurek, których wskazany znacznik jest w postaci 
jednego grubego, czarnego oringu, co zapewnia dokładną identyfikację położenia rurki w 
stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych. 
Odpowiedź: wymogi opisane w SIWZ 
 

Poz. 5 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne Super Safety 

Clear z powodzeniem stosowane już w Państwa szpitalu, o parametrach wyższych do 
opisanych w siwz, renomowanego producenta firmy TELEFLEX/RUSCH - rurka intubacyjna z 
mankietem niskociśnieniowym, z oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia Rtg na całej dł. rurki, 
skalowana co 1 cm, rozmiary od 4,0 do 9,5 mm lub im równoważnych. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad 
mankietem” oznacza wymóg zaoferowania rurek, których wskazany znacznik jest w postaci 
jednego grubego, czarnego oringu, co zapewnia dokładną identyfikację położenia rurki w 
stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 

Poz. 6 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne prowadnice do rurek 

intubacyjnych dla rurek w rozmiarze 6,0 mm do 11 mm, z miękkim końcem, jałowe 
jednorazowego użytku, o długości 370 lub 700 mm (do dowolnego wyboru w trakcie trwania 
umowy), co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców - spełniające przy tym wszelkie 
pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź: prowadnica mają być kompatybilne z  rurkami intubacyjnymi zbrojonymi  z poz. 4 
 

Poz. 8 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski krtaniowe, z powodzeniem 

stosowane już w Państwa szpitalu, o parametrach wyższych niż opisane w siwz, 
renomowanego producenta firmy TELEFLEX/LMA - jednorazowa maska krtaniowa, silikonowy 
mankiet oraz rurka, rozmiar 3, 4 i 5. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe powinny posiadać automatyczny, 
zintegrowany, kolorystyczny wskaźnik poziomu ciśnienia, zapewniający komfort i 
bezpieczeństwo ich użytkowania poprzez ciągłą i szybką informację wizualną o wartości 
ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiające szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia 
zagrażającego pacjentowi. 
Odpowiedź: wymogi opisane w SIWZ 
 

Poz. 9 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z zabezpieczeniem chroniącym przed 

zagryzieniem”, oznacza wymóg zaoferowania rurek posiadających jednoczęściową 
konstrukcję oraz bloker zgryzu, co zapewnia dopełnienie powyższego wymogu SIWZ, 
spełniające wszelkie pozostałe wymogi. 
Odpowiedź: wymogi opisane w SIWZ 
 

Poz. 10 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry Humid Vent z powodzeniem 

stosowane już w Państwa szpitalu, o parametrach wyższych niż opisane w siwz, 
renomowanego producenta firmy TELEFLEX/GIBECK - filtr oddechowy antybakteryjny, 
antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem, dla dorosłych, sterylny. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

Poz. 14 
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1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne wymienniki ciepła i wilgoci 
Trachvent z powodzeniem stosowane już w Państwa szpitalu, o parametrach wyższych niż 
opisane w siwz, renomowanego producenta firmy TELEFLEX/GIBECK – wymiennik ciepła i 
wilgoci do rurek tracheostomijnych z samouszczelniającym się portem do odsysania 
umieszczonym między dwoma membranami, o konstrukcji gwarantującej równomierne 
nawilżenie podawanego tlenu.  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

Poz. 15 
1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne nebulizatory z maską i drenem z 

powodzeniem stosowane już w Państwa szpitalu, o parametrach wyższych niż opisane w 
siwz, renomowanego producenta firmy TELEFLEX/HUDSON - nebulizator do podawania leku, 
z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze 
stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z 
podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 μm, czysty 
biologicznie. W zestawie maska dla dorosłych, standardowy łącznik drenu i dren 210 cm. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

 
Pakiet nr 5 
Poz. 1-4 

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „balon o pojemności 5-10ml” oznacza 
możliwość zaoferowania równoważnych cewników Foleya, które oznakowane przez 
producenta są jako cewniki posiadające balon 10ml, a więc istnieje możliwość ich dowolnego 
wypełnienia do 10ml, która to objętość w sposób optymalny stabilizuje cewnik w pęcherzu, 
jednocześnie prosimy o dopuszczenie do składania ofert na tak oznakowane cewniki, co 
poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. 
Odpowiedź: tak 
 

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, które ze względu 
na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, 
są pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich 
aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie, spełniające wszelkie pozostałe 
wymogi siwz, światowego lidera w produkcji tego typu cewników.  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

3. 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. 
Odpowiedź: zamawiający nie wymaga 
 

 
III. 
Pakiet 4 poz. 9 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych kompatybilnych ze strzygarką 
BeCare, szerokość cięcia 36 mm, wysokość strzyżenia min. 0,3 mm, biologicznie czyste, pakowane 
pojedynczo, numer LOT na kazdym ostrzu. . W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy 
oferujemy wymianę obecnie używanych strzygarek na fabrycznie nowe modele strzygarek BeCare. 
Równocześnie prosimy Zamawiającego o określenie niezbędnej ilości strzygarek- tzn. ilości strzygarek 
obecnie używanych w szpitalu. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, 1 sztuka 
 
2/ Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymaga, żeby ostrza były kompatybilne z wysokiej klasy 
strzygarką o klasie szczelności IPX7 i całkowitym czasie ładowania- 60 minut? 
Odpowiedź: ostrza kompatybilne z oferowaną strzygarką lub zgodnie z SIWZ 
 
Pakiet 5 poz. 16 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w 
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wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania docewkowego o działaniu znieczulającym i 
antybakteryjnym. Aplikator  harmonijkowy 12,5 g żelu. Zawartość aplikatora wystarcza do wypełnienia 
żelem cewki moczowej u jednego pacjenta. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 
Pakiet 5 poz. 17 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w 
wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania docewkowego o działaniu znieczulającym i 
antybakteryjnym. Aplikator harmonijkowy 8,5g żelu. Zawartość aplikatora wystarcza do wypełnienia 
żelem cewki moczowej u jednego pacjenta. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 
Pakiet 5 poz. 16 i 17 
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby żel do cewnikowania był pozbawiony 
substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu, tj. parabenów? 
Odpowiedź: tak 
 
Pakiet 6 poz. 1 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera skórnego z 35 zszywkami o 
wymiarach 5,9 x 3,9 mm o grubości ok. 0,5-0,6mm, zszywki wykonane ze stali nierdzewnej. 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 
Pakiet 7 poz. 2 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji krwi w składzie: 

1. Łącznik Y (możliwość pracy z 1 lub 2 drenami); Mieszek 200 ml z zastawką antyzwrotną. 
Mieszek z ergonomicznym uchwytem na kciuk wytwarza wstępne podciśnienie 70 mmHg, 
które następnie przechodzi w grawitacyjne; 
Worek na krew 700 ml z zastawką i początkowym filtrem krwi 175u; 

2. Apparats do przetoczeń z filtrem kaskadowym 175/40/10µ 
3. Worek na krew 700 ml  z zastawką antyzwrotną i pierwszym filtrem 175µ 

2 x dren pooperacyjny ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitką Rtg, rozmiary 10-18 CH 
do wyboru 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby mieszek posiadał otwór na 

kciuk? 

Odpowiedź: nie wymaga 
 

Pakiet 7 poz. 3 

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na drenaż przedłużony 700 ml z zastawką 

antyzwrotną. 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 

Pakiet 11 poz. 1 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego  z gumką z tyłu. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet 11 poz. 2 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego  z wkładem chłonnym. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet 11 poz. 3 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego  posiadającego boki  wykonane z 
chłonnej włókniny typu Scrim o gramaturze min. 45 g/m2. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
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Pakiet 11 poz. 5 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego bez taśmy wchłaniającej pot. 
Czepek w całości wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej Spunlace. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet 11 poz. 6 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12g/m2. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet 11 poz.8 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki o wymiarach: około 17,5 x 9,5 cm. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet 11 poz. 9 
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki o wymiarach: około 195x100 mm. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 

IV. 
Pakiet nr 12 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z 
tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we 
włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. 
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH2O. Rozmiar: L . Dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 
9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet nr 12 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z 
tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we 
włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. 
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH2O. Rozmiar: XL . Dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 
9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
 
Pakiet nr 12 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha.  
Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu 
wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone 
elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 
podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na 
opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha 
oznaczenie rozmiaru i długości.  
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH2O i min. 175 
cmH2O. Rozmiar: L. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla 
producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
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Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet nr 12 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha.  
Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu 
wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone 
elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany 
podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na 
opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha 
oznaczenie rozmiaru i długości.  
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH2O i min. 175 
cmH2O. Rozmiar: XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla 
producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
Pakiet nr 12 poz.5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego o wykonanego z włókniny SMS o 
gramaturze 42g/m2.  

Ilość w kartonie:  25 zestawów.  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę 
 
Pakiet nr 13 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: 
Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 
z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. 
Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z 
tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we 
włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 
samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. 
Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH2O. Rozmiar: XL . Dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 
9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. 
Odpowiedź: wymogi zgodnie z opisem w SIWZ 
 
 
 
 

 


