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Sejny, dnia 25.09.2018 r. 

 

Znak postępowania: 12/ZP/2018 

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach 

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. 

jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości. 

1. Pakiet Nr 3 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego 

jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60mm długość linii 

cięcia 60mm, długość linii zszywek 64mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki 

otwartej 4,8mm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

2. Pakiet Nr 3 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z nożem do 

staplera jednorazowego użytku, dł.60 mm , wys. otwartej zszywki 4,8mm, szerokość 

3mm (opakowanie zbiorcze 12szt). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

3. Pakiet Nr 3 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego 

jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60mm długość linii 

cięcia 60mm, długość linii zszywek 64mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki 

otwartej 3,8mm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

4. Pakiet Nr 3 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z nożem do 

staplera jednorazowego użytku, dł.60mm , wys. otwartej zszywki 4,8mm, szerokość 

3mm (opakowanie zbiorcze 12szt). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

5. Pakiet Nr 3 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego 

jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm długość linii 

cięcia 80mm, długość linii zszywek 84mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki 

otwartej 4,8mm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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6. Pakiet Nr 3 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z nożem do 

staplera jednorazowego użytku, dł.80mm , wys. otwartej zszywki 4,8mm, szerokość 

3mm (opakowanie zbiorcze 12szt). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

7. Pakiet Nr 3 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego 

jednorazowego użytku, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm długość linii 

cięcia 80mm, długość linii zszywek 84mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki 

otwartej 3,8mm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

8. Pakiet Nr 3 poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku z nożem do 

staplera jednorazowego użytku, dł.80mm , wys. otwartej zszywki 3,8mm, szerokość 

3mm (opakowanie zbiorcze 12szt). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

9. Pakiet Nr 4 SIWZ. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu 

weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą 

techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę 

Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko 

jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla 

wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

10. Pakiet Nr 4 poz. 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 

całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, 

zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – 

min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni 

zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu 

chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami 

niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: 

zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne papierowe.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

11. Pakiet Nr 4 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej 

grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,21 ± 0,01 mm, AQL 

≤1,0, opakowanie hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Pakiet Nr 4 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 

100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Pakiet Nr 4 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających 

grubość na pojedynczej ścianie min. 0,07 mm.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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14. Pakiet Nr 4 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych 

winylowych, bezpudrowych, oznakowanych jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach 

Medycznych 93/42/EEC Kategoria I zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej 

89/686/EEC, ze względu na użyty do produkcji materiał, który nie stanowi bariery dla 

kontaktu z płynami.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

15. Pakiet Nr 4 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających grubość 

na palcu min. 0,10 ± 0,01  mm, na dłoni i mankiecie 0,08 ± 0,01 mm, o długości zgodnej z 

wytycznymi określonymi w normie EN 455-2 wynoszącą min. 240 mm.    

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

16. Pakiet Nr 4 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski 

poziom protein < 50 μg/g rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem 

zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Pakiet Nr 4 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych 

tlenkiem etylenu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź. 

 

18. Pakiet Nr 4 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne 

nitrylowe do badań koloru niebiesko-fioletowego o grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 

mm, AQL <1,5, długość rękawicy min. 240 mm (wszystkie parametry potwierdzone kartą 

techniczną). Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na 

opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi, w tym etanolu i izopropanolu na min. 1 

poziomie tj. do 30 min.). Odporne na działanie min. 14 cytostatyków przez co najmniej 30 

minut wg ASTM D6978 oraz odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 - 

fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 

420, ASTM F 1671, EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna 

informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach 

dyspensera rozróżnienie kolorystyczne w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

19. Pakiet Nr 4 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 

szt. (90 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

20.  Pakiet Nr 4 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych 

przebadanych  m. in. na Formaldehyd (37%) w 10% metanolu (formalin, methyl aldehyde) 

i 70% Izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 (tj. min. 22 min.), opakowanie max 

100 szt. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach 

użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

21. Pakiet Nr 4 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 

szt. (90 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 



4 
 

22. Pakiet Nr 4 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom 

protein ≤ 79 μg/g.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

23. Pakiet Nr 4 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom 

protein ≤ 115 μg/g. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

24. Pakiet Nr 4 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  

chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-

nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa 

wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt 

dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy 

jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie 

rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, 

sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i 

poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 

podciśnieniowe. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

25. Pakiet Nr 4 poz. 7. 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic mikrochirurgicznych, 

lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej 

powierzchni, zapewniającej dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o 

strukturze sieci ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Długość min. 280 

mm. AQL ≤ 1,0. Obniżony poziom protein ≤ 10 μg/g potwierdzony badaniami 

niezależnego laboratorium od producenta.   

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

26.  Pakiet Nr 4 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy 

mikrochirurgicznej półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, całkowicie 

syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co 

uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania 

naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne 

ekonomicznie rozwiązanie. Posiadających zewnętrzną warstwę antypoślizgową, mankiet 

anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym 

systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. Poziom protein ≤ 30 μg/g, AQL po 

zapakowaniu 0,65. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

27. Pakiet Nr 4 poz. 8. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic 

diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych, 

białych, o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze 

sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. AQL ≤ 1,5. 

Grubość min.: na palcu 0,27 mm, o długości min. 270-285 mm, dopasowanej do rozmiaru. 

Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 19 

substancji (poza cytostatykami), w tym min. 14 substancji na 6 poziomie ochrony, tj. 

powyżej 480 min. Odporne na działanie min. 14 cytostatyków. Badania na wirusy zgodnie 
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z ASTM F 1671. Poziom protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po 

max 50 par.  

      Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

28.  Pakiet Nr 4 poz. 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic 

nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-

natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E, koloru zielonego. Spełnia 

wymagania Dyrektywy EU 93/42/EEC - Klasa I niesterylna. Odporność na cytostatyki 

potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie 

stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na 

działanie min. 19 związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i 

czwartorzędowych środków czyszczących. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

29. Pakiet Nr 4 poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 

szt. (90 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

30. Pakiet Nr 4 poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie AQL ≤1,5. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

31. Pakiet Nr 5 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 

szt. (180 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

32. Pakiet Nr 5 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 

szt. (90 szt. dla rozm. XL). 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

33. Pakiet Nr 5 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wewnętrzna warstwa 

powinna dodatkowo posiadać właściwości bakteriobójcze / bakteriostatyczne? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

34. Pakiet Nr 11 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zestawu do 

toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego 

przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji 

elementów zestawu podczas przygotowywania procedury? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

35. Pakiet Nr 11 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy do toalety jamy ustnej -  

będące inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędące 

chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z 

aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być 

zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 

2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych  (Dz. U. Nr 215 poz. 

1416) jako wyrób medyczny klasy IIa? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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36. Pakiet Nr 11 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista 

omyłka i Zamawiający oczekuje zestawu worka z cewnikiem pakowanego osobno.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

37. Pakiet Nr 11 poz. 4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje worka z 

portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli 

obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak obecnie z powodzeniem stosowany w 

Państwa Placówce? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

38. Pakiet Nr 11 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista 

omyłka i Zamawiający oczekuje cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z 

informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

39. Pakiet Nr 11 poz. 14. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie sondy przełykowej 

Sengstakena- wykonanej całkowicie z lateksu, trójdrożnej z dwoma balonami o żółtej 

barwie wykonanymi z lateksu, z podziałką, pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla 

promieniowania rentgenowskiego, sterylnej, wyłącznie do jednorazowego użytku, długość 

120 cm, balon przełykowy długości ok 22cm, rozmiary Ch 15, 18, 21 (dla dorosłych). 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

40. Pakiet Nr 11 poz. 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie 

rozwiązania – maski krtaniowej Ambu AuraGain jednorazowego użytku, wyposażonej w 

system zapobiegający wklinowaniu nagłośni, dren do napełniania mankietu wbudowany 

na 1/3 długości rurki oddechowej, posiadającej dodatkowy kanał gastryczny, 

umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 6Fr ( dla rozmiaru maski 1), 

10Fr (dla rozmiaru maski 2) i min. 14Fr (dla rozmiarów maski 3-5). Maska o 

wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą 

zgryzu. Ciśnienie uszczelnienia dające możliwość  wentylacji w czasie zabiegu wyższymi 

ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych.  Rurka oddechowa maski krtaniowej 

posiada 2 poziome znaczniki pełniące rolę wskaźnika położenia, anatomicznie 

wyprofilowana rurka oddechowa ułatwia wprowadzenie maski, a jej zakończenie 

umożliwia zamocowanie maski po założeniu. Rozmiar 1-5. Pakowana pojedynczo. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

41. Pakiet Nr 15 poz. 1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli układ  

do aparatu do znieczulenia z rurą dzieloną wewnętrzną membraną z dodatkową rurą długości 

1m, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

42. Pakiet Nr 15 poz. 8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista 

omyłka i zamawiający oczekuje rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez 

DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie 

walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; 

dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku 

ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; 
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końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, linia RTG na całej długości 

rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, dren i balonik kontrolny 

w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla 

rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego 

wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, 

sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie 

papier-folia. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

43. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 3, 4: 

 

1)  W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu  karę  umowną  w  

wysokości  5  %  wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa 

w §5 ust.1. 

       Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

2) W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto 

niezrealizowanego w terminie przedmiotu  umowy o którym mowa w §5 ust.1  za  każdy  

dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  opóźnionej części 

przedmiotu  umowy. 

        Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

3) W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4  ust.  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto  

przedmiotu  umowy o którym mowa w §5 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto  przedmiotu  umowy, którego dotyczy zwłoka w 

rozpatrzeniu reklamacji. 

      Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 6 poprzez zamianę  

słów      „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”? 

      Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

44. Pakiet 16, poz. 1: czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40 x 50 cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

45. Pakiet 16, poz. 2: czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 15x250cm? Osłona 

składana jest harmonijkowo, co pozwala na regulację długości również na 200cm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

46. Dotyczy zapisów umowy: 

1) Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

niezrealizowanej części umowy? 
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Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2) Par. 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

3) Par. 6 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

niedostarczonej na czas partii towaru? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

4) Par. 6 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość 

towaru, którego dotyczy reklamacja? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

5) 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%? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

47. Pakiet 1, pozycja 5-9, 94-96. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5-9, 

94-96 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 

umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy 

wybór oferty najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza konkurencję. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

48. Pakiet 1, pozycja 8-9. Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje 

zaoferowania kompresów sklasyfikowanych w klasie II a reg. 7? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów sklasyfikowanych w klasie 

II a reg. 7. 

 

49. Pakiet 1, pozycja 10-16, 69. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 10-16, 

69 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania 

umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy 

wybór oferty najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza konkurencję. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

50. Pakiet 2, pozycja 23. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 23 do 

osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając 

złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty 

najkorzystniejszej. Obecna postać pakietu znacznie ogranicza konkurencję. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

51. Pakiet 2, pozycja 23. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x8cm oraz 

20x8cm pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’30szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

52. Pakiet 7, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z 

poliuretanu   o grubości 0,03mm? 
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Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

53.  Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 

całkowitych 42x40cm o powierzchni przylepnej 40x36cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

54.  Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 

całkowitych 55x45cm o powierzchni przylepnej 45x49cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

55.  Pakiet 7, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 

całkowitych 55x55cm o powierzchni przylepnej 55x51cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

56.  Pakiet 7, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 

całkowitych 84x56cm o powierzchni przylepnej 78x56cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

57. Pakiet 7, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

40x30cm o powierzchni przylepnej 36x30cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

58.  Pakiet 7, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 

całkowitych 30x28cm o powierzchni przylepnej 30x22cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

59. Pakiet 7, pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość w opakowaniu ma na 

myśli? 

Odpowiedź. Opakowanie a’10 szt.  

 

60. Pakiet 7, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu handlowym 

a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

61. Pakiet 7, pozycja 5-6. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli folię 

operacyjną? Podane rozmiary wskazują na folię operacyjną, a nie jak podano na plaster. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

62. Pakiet 16, pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga ściereczki sterylnej? 

Odpowiedź. Tak. 

 

63. Pakiet 16, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczek wykonanych z 

chłonnej włókniny spunlace w rozmiarze 40 cm x 40cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

64. Pakiet 16, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści ściereczki w zbiorczym opakowaniu 

a’50szt z podaniem ceny za opakowanie z przeliczeniem ilości? 
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Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

65. Pakiet 16, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści ściereczki nie sklasyfikowane jako wyrób 

medyczny ze stawką Vat 23%? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

66. Pakiet 1, poz. 10-16 i 23. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu? 

Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 

jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

67. Pakiet 1, poz. 10-16. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 

5 x 7,5 cm zamiast 5 x 7,2 cm 

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

10x10 cm zamiast 10x6 cm  

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

15x10 cm, zamiast 15x8 cm, 

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

10x20 zamiast 8x20 cm 

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

30x10 cm, zamiast 35x10 cm? 

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

68. Pakiet 1, poz. 23. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze: 

10x10 cm zamiast 10x8 cm, w opakowaniu a’ 10 szt z odpowiednim przeliczeniem w 

formularzu 

10x20 zamiast 10x25 cm 

30x10 cm, zamiast 35x10 cm? 

       Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

69. Pakiet 1, poz. 28-30. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu? Podział 

pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 

jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

70. Pakiet 1, poz. 28-30. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą 

kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby 

przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany 

jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko 

komory bez PVC. 

Odpowiedź. Pakiet 1, poz. 28-30 dotyczy opasek gipsowych. 

 

71. Pakiet 1, poz. 29-30. Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów 

infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą 

wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania 

grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z 
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pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który 

charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość 

wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. 

Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po 

uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-

papier, sterylny. Długość drenu 150cm. W poz. 30 wersja z dodatkowym łącznikiem do 

iniekcji 

Odpowiedź. Pakiet 1, poz. 29-30 dotyczy opasek gipsowych. 

 

72. Pakiet nr 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-

foliowych do sterylizacji (Lp. 1) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu 

umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, 

walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym 

firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i 

najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

73. Pakiet nr 10. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach  

40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 42cm x 200m? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

74. Pakiet nr 10. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach  

35cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cm x 200m? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

75. Zamawiający w Pakiecie nr 12 wymaga butów operacyjnych będących wyrobem 

medycznym. W ofercie posiadamy obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym, 

oznakowane znakiem CE jako wyrób tej kategorii. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 

nr 12 obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym oraz złożenie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania w postaci deklaracji CE na wyrób 

ochronny oraz certyfikatu EN-ISO 20347?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

76. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy częściowej. 

Maksymalny termin dostawy akceptowalny przez Zamawiającego wynosi 5 dni. W 

przypadku dostaw wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w 

Pakiecie nr 12 w pozycjach 1 - 3, tak krótki termin dostawy niestety jest trudny do 

spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Zamawiający bowiem każdorazowo 

przy składaniu zamówienia musi określić kolor oraz rozmiar asortymentu, a co za tym 

idzie, Wykonawca musi wyprodukować wyroby na podstawie przedstawionych w 

zamówieniu szczegółów. Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny 

punktowany termin dostawy wyrobów wielorazowego użytku z Pakietu 12 pozycje 1 – 3 

na co najmniej 5 dni roboczych, natomiast maksymalny na 10 dni roboczych? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

77. Pakiet 1, poz.1-2. Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów 

sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych 

innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem 
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spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych 

metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

78. Pakiet 1, poz. 3. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z 

przeliczeniem? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

79. Pakiet 1, poz.3. Czy zamawiający dopuści gazę w roli? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

80. Pakiet 1, poz. 22-24. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 

100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych z zapinką wewnątrz 

opakowania? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

81. Pakiet 1, poz. 49-53. Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką 

przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

82. Pakiet 1, poz. 49-53. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym 

poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w 

milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

83. Pakiet 1, poz. 49-53. Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 

70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, 

poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, 

spandex, elastan, dorlastan)? 
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Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

84. Pakiet 1, poz. 66. Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

85. Pakiet 1, poz. 66. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką 

RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

86. Pakiet 1, produkty z gazy. Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa 

powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 

nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

87. Pakiet 1, produkty z gazy. Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane 

zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

88. Pakiet 1, poz. 1-7,20-24,49-53,66. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter 

produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 1-7,20-24,49-53,66 i utworzy z nich 

odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej 

oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał 

wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

89. Pakiet 13, poz. 2-4, 28,29,45,47,50,56,58,81-82. Proszę Zamawiającego o wydzielenie 

pozycji z pakietu ze względu na jego dużą różnorodność. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i 

cenowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

90. Pakiet 13, poz. 2-4. Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną oraz czytelną i 

niezmywalną skalą? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

91. Pakiet 13, poz. 28,29. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą 

kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby 

przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany 

jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko 

komory bez PVC. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

92. Pakiet 13, poz. 28,29. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy 

występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość 

produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie 
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na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane 

techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

93. Pakiet 13, poz. 28. Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej 

preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 

kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze 

wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną 

klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w 

części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, 

zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –

folia, sterylizowany tlenkiem etylenu, igła biorcza z osłoną? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

94. Pakiet 13, poz.29. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze 

wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską 

klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość 

całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  

55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - 

łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - 

sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, igła biorcza z osłoną? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

95. Pakiet 13, poz.29. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 

bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, 

natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

96. Pakiet 13, poz. 45,47,50. Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

97. Pakiet 13, poz. 56. Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

98. Pakiet 13, poz. 58. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta 

wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast 

znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie 

wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i 

otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 
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99. Pakiet 13, poz. 81-82. Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 

opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

100. Pakiet 13, poz. 81. Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, 

którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w 

kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie 

kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

101. Pakiet 13, poz. 81-82. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej 

samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze 

standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg 

nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co 

kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w 

swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na 

zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby koreczki były kompatybilne z kaniulami. 

 

102. Pakiet 13, poz. 28-29. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia karty 

charakterystyki chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartości ftalanów, gdyż 

oferent dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów w niniejszym 

produkcie? Zarówno karta charakterystyki jak i oświadczenie jest wystawiane przez 

producenta, więc w przypadku udowodnienia użytego plastyfikatora - potwierdzenia braku 

zawartości ftalanów w danym asortymencie  oświadczenie jest dokumentem 

wystarczającym. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

103. Zadanie nr 10, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy w rozmiarze 

125 mm / 200m w miejsce rękawa 120 mm / 200 m? 

            Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

104. Przedmiot umowy §6. Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar  

umownych i obniżenie ich w następującym zakresie: 

                     -  §6 pkt 4 do kwoty 1 % wartości niedostarczonego towaru. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

105.  Pakiet 2 poz. 14. Czy Zamawiający wymaga jako jednostkę miary cenę za sztukę czy za 

opakowanie? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jako jednostkę miary cenę za opakowanie. 

 

106. Pakiet 6 poz. 10. Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli folię w 

rozmiarze 82 x 45, zamiast 82 x 42? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
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107. Pakiet 6 poz. 11. Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli folię o 

paroprzepuszczalności > 400g/m2/24h ? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

108. Pakiet 7 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści folię z poliestru o grubości 0,025mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

109. Pakiet 16 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga serwetek sterylnych? 

Odpowiedź. Tak. 

 

110. Pakiet 16 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetki w op. a’2 szt. Czy w razie 

dopuszczenia możliwe jest przeliczeniem ilości z 3000 szt. na 1500 op. a’2 szt. ? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

111. Pakiet 16 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14cm x 250cm? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

112. Do projektu Umowy. Prosimy Zamawiającego o modyfikację paragrafu  nr 6 pkt 3 

Umowy z zapisu : 

- 0,1% wartości  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

na zapis  0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

113. Do projektu Umowy. Prosimy Zamawiającego o modyfikację paragrafu  nr 6 pkt 4 

Umowy z zapisu : 

- 0,1% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1  za każdy dzień zwłoki  

na zapis  0,1% wartości dostawy reklamowanej za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

114. Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1. 

1.Czy Zamawiający dopuści włókninę, która zgodnie  z ISO 9197 gdzie zawartość chlorku sodu 

nie powinna przekraczać 0.05%, typowa wartość to około 0.01% oraz zgodnie z ISO 9198 

zawartość siarczanu sodu nie powinna przekraczać 0.25%, typowa wartość to około 0.09% 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina 

gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone 

dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna 

najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie 

każdego wyrobu medycznego. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

115. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1. 

1.Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez 

prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były 

przeźroczystą, termokurczliwą folią? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

116. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2. 
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1.Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier 

gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone 

dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość 

mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne 

przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2.Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu 

zestawów wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem 

producenta wyrobu? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

117. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 77 i dopuści:  

Gaziki z włókniny nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego 

gazika: 40x45mm, a rozłożonego 9x12cm, gramatura 70 g/m2, a' 100szt.? 

lub 

Gaziki z włókniny nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego 

gazika: 40x45mm, a rozłożonego 12x12,5cm, gramatura 70 g/m2, a' 100szt.? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

118. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 13 poz. 27 i dopuści:   

Chusteczki do dezynfekcji nasączone 2% chlorheksydyną w proporcji 0,5% oraz 70% 

alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 40mm x 45mm i rozłożonej 120mm x 

125mm, pakowane pojedynczo ( op. 100szt.)? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

119.  Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 16 poz. 1 i dopuści:  

Jednorazowa ściereczka wykonana z bardzo chłonnej włókniny o gramaturze 70g/m2 

będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy do wycierania rąk po umyciu 

chirurgicznym oraz osuszania powierzchni po wysterylizowaniu (metodą parową lub 

radiacyjną) o rozmiarze 34x40cm, pakowana po 300szt w rolce. 

lub 

Jednorazowa ściereczka wykonana z bardzo chłonnej włókniny o gramaturze 70g/m2 

będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy do wycierania rąk po umyciu 

chirurgicznym oraz osuszania powierzchni po wysterylizowaniu (metodą parową lub 

radiacyjną) o rozmiarze 30x34cm, pakowana po 100szt w rolce 

lub 

Jednorazowa ściereczka wykonana z bardzo chłonnej włókniny o gramaturze 70g/m2 

będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy do wycierania rąk po umyciu 

chirurgicznym oraz osuszania powierzchni po wysterylizowaniu (metodą parową lub 

radiacyjną) o rozmiarze 18x25cm, pakowana po 300szt w rolce. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 
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