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Wszyscy Wykonawcy 

Strona internetowa Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń 

 

 

znak postepowania: 08/ZP/2020 

dotyczy: zakup materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Sejnach 

 

Wyjaśnienia 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań 

  

          Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 143 ze zm.), przedstawia poniżej 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań Wykonawców. 

 

1. Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający oczekuje, żeby zaoferowane ładunki miały łańcuch i 

bolec pozycjonujące tkankę? 

Odpowiedź: Tak. 

2. Zadanie 3 

Poz. 1. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 1 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku, 

z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60 mm długość linii cięcia 62,9 mm, długość 

linii zszywek 65,1 mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 2. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 2 dopuści ładunek z nożem do staplera 

jednorazowego użytku, dł.60 mm , wys. otwartej zszywki 4,8 mm, szerokość 0,23 mm 

(opakowanie zbiorcze 10szt)? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 3. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 3 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku, 

z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60mm długość linii cięcia 62,9 mm, długość 

linii zszywek 65,1 mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 4. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 4 dopuści ładunek z nożem do staplera 

jednorazowego użytku, dł.60 mm , wys. otwartej zszywki 3,8 mm, szerokość 0,23 mm 

(opakowanie zbiorcze 10szt.)? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 5.Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 5 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku, z 

nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 mm długość linii cięcia 82,9 mm, długość  

linii zszywek 85,1 mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 6. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 6 dopuści ładunek z nożem do staplera 

jednorazowego użytku, dł. 80mm, wys. otwartej zszywki 4,8 mm, szerokość 0,23 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 



Poz. 7. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 7 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku, 

z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 mm długość linii cięcia 82,9 mm, długość 

linii zszywek 85,1 mm, ilość zszywek 84, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

Poz. 8. Czy Zamawiający w zadaniu 3 poz. 8 dopuści ładunek z nożem do staplera 

jednorazowego użytku, dł.80 mm , wys. otwartej zszywki 3,8 mm, szerokość 0,23 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

3. Dotyczy projektu  umowy.  

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 brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

 

3. W  przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni,  Wykonawca  

zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1%  wartości brutto opóźnionego w dostawie 

przedmiotu  umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy. 

 

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

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

reklamowanego przedmiotu  umowy, za  każdy dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie 

i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not 

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-

mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?                                                                                   

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

4.  Zad. 12. Prosimy Zamawiającego o możliwość składania ofert na wybrane pozycje w 

pakiecie. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

5. Pakiet 4. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

      Pakiet 6. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 40 x 50,5 cm i 

powierzchni klejącej 40 x 42 cm sterylnej, poliuretanowa folia operacyjna o grubości 

0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, 

paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, 

posiadająca  symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości  4-

5cm +/-0,25 cm ułatwiające aplikację. Sterylizacja  tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

            Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 45 x 63,5 cm i 

powierzchni klejącej 45 x 55 cm sterylnej, poliuretanowa folia operacyjna o grubości 

0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, 

paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, 



posiadająca  symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości  4-

5cm +/-0,25 cm ułatwiające aplikację. Sterylizacja  tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

   Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 28 x 38,5 cm i powierzchni 

klejącej 30 x 28 cm sterylnej, poliuretanowa folia operacyjna o grubości 0,025mm, pokryta 

klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszcalność na poziomie 

min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca  symetrycznie rozmieszczone 

dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości  4-5cm +/-0,25 cm ułatwiające aplikację. 

Sterylizacja  tlenkiem etylenu. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

        Poz. 1-3. Czy folia ma być pakowana jednostkowo sterylnie, w opakowania zbiorcze 10 

szt.? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

         Poz. 5-6. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli folię 

operacyjną  we      wskazanym rozmiarze powierzchni lepnej? 

Odpowiedź. Zamawiający wykreśla poz. 5 i 6. 

 

Pakiet 15 

     Poz. 1. Czy zamawiający dopuści sterylne chłonne celulozowo poliestrowe (70% celulozy) 

ręczniczki w rozmiarze 40x 40cm do osuszania rąk i powierzchni pakowanych po 2 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

     Poz. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony 13 x 240 cm w zestawie z taśmą? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

      Pakiet 10 poz. 15. Prosimy o dopuszczenie. Sterylna maska krtaniowa jednorazowego 

użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku 

proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i 

lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z 

wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki 

oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem 

nagłośni.Wzmocniona grzbietowa  część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w 

trakcie zakładania.Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki 

oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający 

wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla 

rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). 

Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej 

Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą 

standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome 

znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości 

wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z 

dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. 

Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i  na proksymalnej części 

rurki oddechowej maski krtaniowej. Maska w rozmiarach:  3 / 4 / 5/ i zakresach wagowych 

odpowiednio:  30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg;  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Zadania nr 8.  
      Czy zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną o zawartości chlorków nie więcej niż 

0,05% i siarczanów 0,25%? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 



      Czy zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną 0 wytrzymałość na rozciąganie liniowe 

na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,4 kN/m? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

      Czy zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną o wytrzymałości na przepuklinie nie 

mniej niż 190 kPa na sucho i 150 kPa na morko? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

       Czy zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną o wydłużeniu do zerwania min. 10% 

przy zerwaniu w kierunku wytwarzania i 8% w kierunku poprzecznym?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

      Czy zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną o nie zwilżalności roztworem soli 

fizjologicznej niemniej niż 30 min? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Pakiet 6 i 15 

Pakiet 6, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu 

o grubości 0,03mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

40x42cm o powierzchni przylepnej 40x36cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

55x45cm o powierzchni przylepnej 45x49cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

55x55cm o powierzchni przylepnej 55x51cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

84x56cm o powierzchni przylepnej 78x56cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

40x30cm o powierzchni przylepnej 36x30cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach całkowitych 

30x28cm o powierzchni przylepnej 30x22cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pakiet 6, pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość w opakowaniu ma na 

myśli Zamawiający? 

Odpowiedź. Opakowanie -10 szt. lub 12 szt. 

Pakiet 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu handlowym a’12szt 

z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości w przypadku wymagania innej ilości w 

opakowaniu? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 6, 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. 

Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga ściereczki sterylnej? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 40 cm 

x 40cm? 

Odpowiedź. Tak. 

 



8. Zadanie 12 

1. Czy Zamawiający  w pozycji   96, 97 zadanie 12 dopuści  do postępowania  cewnik 

trójświatłowy 13,5 Fr  wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub  zagięte  o 

długościach:   

dla pozycji 96  - 15 cm 

dal pozycji 97 – 20 cm 

Charakterystyka cewnika:  

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflecx   

-  radiocieniujący szaft cewnika 

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry 

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed 

wyślizgnięciem się   

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość 

- kompatybilny z MRI 

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca 

wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort 

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg  

- igła wprowadzająca 18G 

- nasadki iniekcyjne Luer Loc 

- rozszerzadło  

- wyprodukowany w Niemczech 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  96, 97 z zadania 12 i  stworzy 

osobny pakiet  dla tych pozycji? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

9. Zadanie 11 

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 11 obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym 

posiadające dopuszczenie do obrotu i używania w postaci deklaracji CE na wyrób ochronny 

oraz certyfikat EN-ISO 20347?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

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

Maksymalny termin dostawy akceptowalny przez Zamawiającego wynosi 7 dni. W przypadku 

dostaw wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 11 

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. Ponadto 

panujący obecnie stan epidemiczny w Polsce i na Świecie sprawia, że wielu producentów 

bielizny zmaga się z opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami 

zapasów magazynowych. Obecnie trwa tak zwana druga fala epidemii, co może powodować 

dodatkowe, nieznane na dzień składania ofert, utrudnienia związane z dostępem do tkanin. 

Czy Zamawiający zmieni minimalny punktowany termin dostawy w zakresie Zadania nr 11 na 

co najmniej 14 dni roboczych, natomiast maksymalny na 21 dni roboczych?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

3 Czy Zamawiający dopuści pole krytyczne fartuchów operacyjnych z Zadania nr 11 

wykonane z tkaniny o gramaturze 120 g/m2? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 



4.Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną z Zadania nr 11 wykonaną z tkaniny o 

zawartości bawełny 48%, poliestru 52% i gramaturze 125-128 g/m2? Proponowana odzież 

cieszy się dobrą opinią Użytkowników i jest w pełni zgodna z normą PN EN 13795. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści serwety z pozycji 3 Zadania nr 11 o konstrukcji jak poniżej: 

- serweta zasadnicza wykonana z tkaniny o gramaturze 121 o nieprzemakalności min. 40 cm 

H2O, 

- warstwa chłonna wykonana z tkaniny o chłonności 150%? 

Proponowane serwety są tożsame z opisanymi w SIWZ 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Pakiet 5, 6, 15, zapisy umowy 

 

Pakiet 5 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania spodenek z otworem 

wykonanych z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, gdyż włóknina typu SMS 

jest obecnie trudno dostępna. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet 5 poz. 9. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 4 opakowania a’10 sztuk, tj. 40 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 5 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. 

Pakiet 5 poz. 10. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowania a’10 sztuk, tj. 30 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 5 poz. 11. W związku iż producent wycofał się z produkcji folii chirurgicznej w 

rozmiarze całkowitym 38x25 cm, rozmiar części przylepnej 28x25 cm, czy Zamawiający 

dopuści folię chirurgiczna wykonana z poliestru w rozmiarze całkowitym 38x41 cm, rozmiar 

części przylepnej 28x41 cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 5 poz. 11. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 40 opakowań a’10 sztuk, tj. 400 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 5 poz. 11. Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli folię o 

paroprzepuszczalności > 400g/m2/24h ? 

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet 6 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 6 opakowań a’10 sztuk, tj. 60 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 6 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowania a’10 sztuk, tj. 30 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 6 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania foli w opakowaniu a’10 

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a’10 sztuk, tj. 200 szt. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 6 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści folię z poliestru o grubości 0,025mm? 

Odpowiedź. Zgodnie z SIWZ. 



Pakiet 6 poz. 3. W związku iż producent wycofał się z produkcji folii chirurgicznej w rozmiarze 

całkowitym 38x25 cm, rozmiar części przylepnej 28x25 cm, czy Zamawiający dopuści folię 

chirurgiczna wykonana z poliestru w rozmiarze całkowitym 38x41 cm, rozmiar części 

przylepnej 28x41 cm? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

Pakiet 6 poz. 4. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli, że 1 op. to a’12 szt.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 6, 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? 

Jeśli Zamawiający ma na myśli folię chirurgiczną prosimy o dopuszczenie w poz. 5 foli w 

rozmiarze 38cm x 41cm, natomiast w pozycji nr 6 w rozmiarze 20cm x 20cm 

Odpowiedź. Zamawiający wykreśla te pozycje. 

Pakiet 15 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga serwetek sterylnych? Jeśli nie prosimy o 

możliwość zaoferowania.  

Odpowiedź. Tak. 

Pakiet 15 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. 

Do projektu Umowy. Prosimy Zamawiającego o modyfikację paragrafu 6 ust. 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. 

Do projektu Umowy. Prosimy Zamawiającego o modyfikację paragrafu 6 ust. 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. 

 

11. Dotyczy zapisów umowy: 

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

niezrealizowanej części umowy? 

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

niezrealizowanej części umowy? 

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

niedostarczonej na czas partii towaru? 

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

towaru, którego dotyczy reklamacja? 

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 pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

12. Zadanie 15, wzór umowy 

Zadanie nr 15 – Ściereczki i osłonki: 

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych ściereczek 

zgodnych z opisem, ale w rozmiarze ok. 30cm x 33cm, oraz pakowanych jałowo a’ 2 

szt.? 



Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon w rozmiarze 13cm 

x 250cm? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

WZÓR UMOWY: 

3. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości 

przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% 

wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za 

odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, 

w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej 

znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej 

części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu 

cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczania kar umownych w § 6 ust. 

3 i 4 wzoru umowy, tj. podstawą naliczenia kary będzie wartość tej części cząstkowego 

zamówienia co do której wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji dostawy lub 

rozpatrzeniu reklamacji, a nie wartość całej umowy?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

13.    Zadanie 1, poz. 1-3,5-7,20-24,69,66 

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-7,20-24,69,66 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych 

pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie 

ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 

zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa 

liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wydziela. 
Zadanie 1, poz. jałowe z gazy. 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 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 zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 1, poz. 5-9. Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 1, poz. 22-24.Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% 

włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość 

powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 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? 

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 



Zadanie 1, poz. 69. Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który 

posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża 

powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada 

dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a 

zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, 

plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50      

szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 12, poz. 2-4. Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 12, poz. 2-4,28,29,45-47,50,56,83-84. Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4,28,29,45-

47,50,56,83-84 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 

oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, 

a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w 

myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 12, poz. 28 

 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi 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 zgodnie z SIWZ. 

 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 na opakowaniu 

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne 

przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. 

komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 

cm ? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 12, poz. 29. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi 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 zgodnie z SIWZ. 

 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 na opakowaniu 

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne 

przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 



 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 zgodnie z SIWZ. 

 Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość 

części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 

grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, 

wykonana ze wzmocnionego ABS? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 12,poz. 83-84. Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

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

opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie 12, poz 83. 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 zgodnie z SIWZ. 
 

Zadanie 12, poz. 83-84. 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 zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 12, 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 potwierdzenia braku zawartości ftalanów w danym asortymencie  

oświadczenie jest dokumentem wystarczającym, natomiast karta charakterystyki zawiera 

wszystkie szczegółowe dane o składzie chemicznym asortymentu, którego Zamawiający 

nie wymaga. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

14. Zadanie 12 

1. Pytanie nr 1 dotyczy Zadania  nr 12 poz.15a-15f, 16,17   

      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł  tylko długościętych? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Pytanie nr 2  dotyczy Zadania nr 12 poz. 15g-15h,18  

        Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł tylko krótkościętych? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 12 poz. 16 

       Czy Zmawiający dopuści igłę 0,6x40mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 12 poz. 17 



       Czy Zmawiający dopuści igłę 0,9x50mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 12 poz. 18 

       Czy Zmawiający dopuści igłę 1,2X50mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 12 poz. 15a-18 

        Prosimy o odstąpienie  od wymogu, aby igły w poz. 15a-18 pochodziły od jednego          

producenta.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

7. Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 12 poz. 38 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley  pakowane podwójnie: wewnętrzny worek foliowy 

oraz zewnętrzny worek papierowo-foliowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów  ? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

8. Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 12 poz. 57 

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne w rozmiarze 75x90cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

9. Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 12 poz. 21 

Czy Zmawiający dopuści igłę tępą do pobierania leków z filtrem  w rozmiarze 18Gx38mm przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

10. Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 12 poz. 1a-d 

Czy Zmawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

15. zapisy SIWZ, zadanie 9 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie 

należy do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością 

ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży 

materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, 

walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? 

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami i normami. 

3. Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy Parametry Techniczne:Dotyczy zadania nr 9. Czy Zamawiający dopuści w miejsce 

rękawów w rozmiarze 38cm oraz 42 cm rękaw w uniwersalnym rozmiarze 40cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

16. Pakiet 15, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej osłony 

zabezpieczającej na przewody video i opieki endoskopowej o rozmiarze 16 cm. x 250 cm. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

17. zadanie 10, 13 

Zadanie nr 10 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej 

zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 

ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z 



gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy 

ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacięciem ułatwiającym 

otwarcie, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu 

nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem. 

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i 

pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw 

jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej skuteczny w redukcji VAP. 

Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 10 poz. 1-2. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Zadania nr 10 i utworzy z 

nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert 

od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści dimetikon zamiast simetikonu? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „z dodatkową warstwą 

termoizolacyjną wewnątrz opakowania”? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzewania w kuchence 

mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „zespolona fabrycznie z 

opakowaniem samoprzylepna etykieta”? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści 12 myjek w opakowaniu? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 10 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści instrukcję użycia w języku polskim 

dołączoną do opakowania? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
Zadanie nr 10 poz. 10-11. Czy Zamawiający wyłączy pozycje 10-11 z Zadania nr 10 i 

utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych 

cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z PCV? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pakowaną prosto? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci 

grubych pasków? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podziałkę co 2 cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pakowanie standardowe w torebkę 

papierowo-foliową? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z PCV? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zadanie nr 13 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci grubych pasków? 



Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 6Fr/275 mm; 10Fr/340 mm; 

14Fr/340 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wykonane z PE? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści o długości 200cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści o długości 200cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści w zestawie z drenem 24CH/2100mm lub 

CH24/3000mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego 

prostą? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 13 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w zestawie z drenem 24CH/2100cm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 


