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BZP.38.382-28.25.1.18

Jastrzębie - Zdrój, 03.09.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy
materiałów opatrunkowych (BZP.38.382-28.18)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 03.09.2018 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 15 poz. 2 i dopuści:
Gaziki włókninowe 70 g /m2, 9-warstwowe, niejałowe , rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a
rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu
zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 15 poz. 3 i dopuści:
Gaziki włókninowe 70 g /m2, 9-warstwowe, niejałowe , rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a
rozłożonego 12x12,5cm, każdy gazik pakowany pojedynczo, 100szt. gazików w opakowaniu
zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 37
Czy Zamawiający w Pakiecie 37 dopuści: Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z
miękkiej włókniny, rozmiar 30cmx34cm, gramatura 70g/m2,grubość 0,40mm, opakowanie zamknięte
w folię mieszczącą się dodatkowo w wiaderku-dysponserze ułatwiającym wyjmowanie. Produkt
pozbawiony lateksu, op.=100szt.
lub
Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny, rozmiar 18cmx25cm,
gramatura 70g/m2,grubość 0,40mm, opakowanie zamknięte w folię mieszczącą się dodatkowo w
wiaderku-dysponserze ułatwiającym wyjmowanie. Produkt pozbawiony lateksu, op.=300szt.
lub
Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny, rozmiar 34cmx40cm,
gramatura 70g/m2,grubość 0,40mm, opakowanie zamknięte w folię, bez dysponsera. Produkt
pozbawiony lateksu, op.=300szt.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 11
Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11
poz. 1 i 2 zestawów do podłączenia hemodializy nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ:
serweta różniąca się o 2cm, tj. w rozmiarze 38x45cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 11
Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 i 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 sztuk
opatrunków do mocowania kaniul.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 11
Dotyczy pakietu nr 11 poz. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11
poz. 3 i 4 zestawów do odłączenia hemodializy nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ:
opatrunek poiniekcyjny do tamowania krwi w kolorze białym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 39
Dotyczy Pakietu nr 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 39 kompresów
włókninowych 30g, 4-warstwowych, jałowych, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu papierfolia zawierającym 2 szt, w ilości 200 000 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 30
Pakiet 30 poz. 1-2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w opakowaniach po
25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 30 w poz. 1, 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
1.
op= 30 szt
600
2

op= 30 szt

600
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który otrzymuje nowe brzmienie:
1. op= 30 szt lub op = 25 szt
2

600 lub 720

op= 30 szt lub op = 25 szt

601 lub 720

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 2
Pakiet nr 2, poz. 2-10 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 2
Pakiet nr 2, poz. 4-5 Proszę o odpuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10 cm, zamiast 10x8 i 10x6 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 6
Pakiet nr 6, poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych a’100szt, z odpowiednim
przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 6 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
1.
op a 50 szt
1 250
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.
op a 50 szt lub op = a 100 szt

1250 lub 625

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 15
Pakiet 15, poz. 2-3,6-9 Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m2, 4-warstwowy,
pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 15
Pakiet 15, poz. 6-9 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt.
blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 17
Pakiet 17, poz. 2,4-9 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 15 dot. pakietu 17
Pakiet 17, poz. 1-9 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g;
dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 16 dot. Pakietu 17
Pakiet 17, poz. 2,4-9 Prosimy o wydzielenie poz. 2,4-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty,
a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 17 dot. Pakietu 20
Pakiet 20, poz.1 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 podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 20
Pakiet 20, poz.1 Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności
, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 19 dot. pakietu 20
Pakiet 20, poz.1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za indywidualne opakowanie 1 szt. z
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20 dot. pakietu 29
Pakiet 29, poz.1-3 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)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 21 dot. pakietu 29
Pakiet 29, poz.1-3 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 podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22 dot. pakietu 29
Pakiet 29, poz.1-3 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 podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 23 dot. pakietu 33
Pakiet 33, poz. 5 Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z jedną zapinką, pozostałe wymagania
bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24 dot. pakietu 1
PAKIET NR 1 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca włókninowego
w rozmiarze 5cm x 10m? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 25 dot. pakietu 3
PAKIET NR 3 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do zamykania
ran pakowanego w opakowanie jednostkowe 1x6szt, z podaniem ceny jednostkowej za opakowanie
1x6szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:
2
szt
200
który otrzymuje nowe brzmienie:
2 szt lub 1op =
200 szt lub 34 op a 6szt
6szt
Pytanie nr 26 dot. pakietu 3
Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do zamykania ran
pakowanego w opakowanie jednostkowe 1x5szt, z podaniem ceny jednostkowej za opakowanie
1x5szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 26 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:
3
szt
100
który otrzymuje nowe brzmienie:
3
szt lub 1op = 5szt 100 szt lub 20 op a 5szt
Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 12
Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego o następującym
składzie:
- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m²
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej, wym. 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z
centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m²
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm
Lub w przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy zawierający
w swoim składzie 2 serwety dwuwarstwowe, przylepne o gramaturze min. 55 g/m2 w rozmiarze 90 x
75 cm (zamiast serwety w rozmiarze 75x45cm i serwety w rozmiarze 50 x 50cm)?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:-
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- kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt.
- tupfer z gazy 20 nitkowej, wym. 24 x 24 cm x 5 szt.
- serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm
(opakowanie zestawu)
- kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt.
- serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 50 x 50 cm
Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę do
karty pacjenta
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:- kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt.
- tupfer z gazy 20 nitkowej, wym. 24 x 24 cm x 5 szt.
- serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm
(opakowanie zestawu)
- kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt.
- serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 50 x 50 cm
Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę do
karty pacjenta lub
- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m²
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej, wym. 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z
centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m²
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm
Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 14
PAKIET NR 14 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu ocznego
pakowanego w opakowanie papierowo-papierowe? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z
czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości
wyściełające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe, nieprzylepny, skład z
zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej
wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z
czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości
wyściełające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub papierowo-
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papierowe, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach
opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny
Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 16
PAKIET NR 16 Poz. nr 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 12warstwowych o wadze 1 szt. min. 1,61 g, przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 2, 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru”(poz. 2, 3) oraz „J.m.” „Ilość”(poz. 3) zmienia zapis z:
2 Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8–warstwowe, o gram min.
op a 10 szt
500
1,31g/m2, z nitką radiacyjną, , opakowanie typu blister, op a 10
3 Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min
1,31g/m2, po 10 sztuk, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu
papier/folia, opis * op a 20
który otrzymuje nowe brzmienie:
2 Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8–warstwowe, o gram
min. 1,31g/m2, lub 12- warstwowych o wadze 1 szt. min. 1,61 g, z
nitką radiacyjną, , opakowanie typu blister, op a 10
3 Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram
min 1,31g/m2, lub 12- warstwowych o wadze 1 szt. min. 1,61 g,
po 10 sztuk, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu
papier/folia, opis * op a 20

op a 20 szt

op a 10 szt

500

500

op a 20 szt lub op 500 op a
a 10 szt
20 szt lub
przewiązywanych 1000 op a
papierową taśmą
10 szt

Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w
opakowanie wyposażone w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii
oraz datą ważności?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 1-3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ pod tabelą zmienia zapis z:
*Opis – wymagana samoprzylepną etykietę, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch
elementów (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można
odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego.
który otrzymuje nowe brzmienie:
*Opis – wymagana samoprzylepną etykietę, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch
elementów (indeks wyrobu, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, numer lot, data ważności oraz
identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego.
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Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych, nie
przewiązanych nitką natomiast ułożonych w dwa osobne stosy po 10 sztuk, całość pakowana w
podwójne opakowanie typu papier/folia, z którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną
etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowe, o gram min. 2,04 g/m2, z nitką
radiacyjną, przewiązywane nitką po 10 sztuk, jałowe, opakowanie typu papier/folia, opis* op a 40
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowe, o gram min. 2,04 g/m2, z nitką
radiacyjną, przewiązywane nitką po 10 sztuk, jałowe, opakowanie typu papier/folia, opis* op a 40
lub nie przewiązywane nitką ułożone w dwa osobne stosy po 10 sztuk, całość pakowana w podwójne
opakowanie typu papier/folia,
Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w
opakowanie a’ 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilosć” zmienia zapis z:
1. op a 40 szt 2 600
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. op a 40 szt lub op a 20
2600 op a 40 szt lub 5200 op a 20
szt
szt
Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 17
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min. 1,12g?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 17
Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min. 1,95g?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 17
Poz. nr 4,5,9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 12- warstwowych o
wadze 1 szt. min. 1,61g? lub w przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu i utworzenie odrębnej części zamówienia. Podział
pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi
Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 17
Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min. 1,61g,
przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 17 w poz. 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:
6 Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, min. 12-warstwowe, o gram min. op a 20 szt 1300 op a 20
1,66 g/m2, przewiązywane nitką po 10 szt. z nitką radiacyjną, jałowe w
szt
opakowaniu typu folia/papier op a'20
który otrzymuje nowe brzmienie:

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 17
Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych, nie
przewiązanych nitką natomiast ułożonych w dwa osobne stosy po 10 sztuk, całość pakowana w
podwójne opakowanie typu papier/folia, z którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną
etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych z gazy 20 nitkowej
z chipem RTG i tasiemką, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w podwójne opakowanie, z
którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr
serii oraz datą ważności?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki, op a
2 szt. Lub serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45x45cm przed
praniemwstępnym (40x40cm po praniu wstępnym) opis**
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki, op a
2 szt. Lub serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45x45cm przed
praniemwstępnym (40x40cm po praniu wstępnym) opis** lub serweta operacyjna z gazy 20 nitkowej
z chipem RTG i tasiemką, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w podwójne opakowanie, z
którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr
serii oraz datą ważności
Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 29
Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych posiadających
w swoim składzie 68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych? Skład ten pozwala na
sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 1-3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1.* Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu
2* Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu
3* Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.* Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu lub siatka opatrunkowa o składzie
68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych
2*

3*

Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu lub siatka opatrunkowa o składzie
68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych
Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastyczna siatka
operacyjana złożona z 71% poloamidu i 29% elastodienu lub siatka opatrunkowa o składzie
68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 29
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Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości
5cm w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – noga, stopa;
dzieci – tułów
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
1.* 5-6 cm x 20-25m (ręka, rami , stopa) w stanie rozcignitym 3,8-4,6 x 25 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.* 5-6 cm x 20-25m (ręka, rami , stopa) w stanie rozcignitym 3,8-4,6 x 25 cm lub 5cm w stanie
nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – noga, stopa;
dzieci – tułów
Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 29
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości
6,5cm w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – głowa;
dzieci – tułów
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2* 9-10 cm x 20-25 m (udo, duża głowa) w stanie rozciągniętym lub 6,5-7,5
x 25
który otrzymuje nowe brzmienie:
2* 9-10 cm x 20-25 m (udo, duża głowa) w stanie rozciągniętym lub 6,5-7,5 x 25 lub 6,5cm w
stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – głowa;
dzieci – tułów
Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 29
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości
8,5cm w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – tułów
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
3* 20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym lub 8,60-09,6 cm x 25
który otrzymuje nowe brzmienie:
3* 20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym lub 8,60-09,6 cm x 25 lub
8,5cm w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli –
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tułów

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 39
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 30
gramowych, pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 40
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet sterylizowanych tlenkiem
etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 40 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1.Serweta operacyjna gazowa, 4-warst., 50 x 60 cm (+/- 5 cm) z elementem RTG, jałowa, (zielona) a2
sztuki, po wstępnym praniu, z gazy 20-nitkowej. Opakowanie podwójny blister; samoprzylepna
etykieta jałowa i niejałowa do dokumentacji.
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Serweta operacyjna gazowa, 4-warst., 50 x 60 cm (+/- 5 cm) z elementem RTG, jałowa, (zielona) a2
sztuki, po wstępnym praniu, z gazy 20-nitkowej. Opakowanie podwójny blister; samoprzylepna
etykieta jałowa i niejałowa do dokumentacji. Możliwość sterylizowania tlenkiem etyleny.
Pytanie nr 45 dot. Wzoru umowy
§ 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie
ich wysokości w następującym zakresie:
- §8 ust. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §8 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej lub wadliwej części dostawy
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 1
Pakiet 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie przylepca włókninowego w rozmiarze 2,5cm x 10m
spełniającego pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
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3

2,5 cm-3 cm x 9,0 m – 9,5 m

który otrzymuje nowe brzmienie:
3
2,5 cm-3 cm x 9,0 m – 9,5 m lub 2,5cm x 10m

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 1
Pakiet 1 poz.2 Prosimy o dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku poliuretanowego z ramką w
rozmiarze 10x12cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 2
Pakiet 2 poz.13 Prosimy o dopuszczenie przezroczystej, rozciągliwej folii z poliuretanu w rolce
10cmx10m, klej akrylowy. Folia z podziałka metryczną 1cm/1 kratka która ułatwia cięcie, a format w
rolce ułatwia mocowanie worków, stomii, opatrunków pierwotnych i słabo przylegających. Folia
zabezpieczona od spodu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 3
Pakiet 3 poz.1 Prosimy o dopuszczenie przylepca wykonanego z tkaniny bawełnianej nawiniętego na
rolkę z klejem akrylowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 6
Pakiet 6 Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 11.
Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 6
Pakiet 6 Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z
podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest
„otulona” z trzech stron chłonnym padem?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 6
Pakiet 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje opatrunku z trzystopniowym systemem
aplikacji (trzy papiery zabezpieczające cześć lepną), który pozwala precyzyjnie fiksować opatrunek na
pacjencie.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 7
Pakiet 7 Prosimy o dopuszczenie jednorazowej osłonki oka w rozmiarze 10,5cmx9,5cm, pozostałe
zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 8
Pakiet 8 poz.1-4 Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię operacyjną z warstwą klejąca
pokrytą jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta o właściwościach biobójczych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 8
Pakiet 8 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie sterylnej, cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej,
wykonanej z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm
(całkowita 20x20cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram. 25 µm lub 30 µm lub 48 µm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram. 25 µm lub 30 µm lub 48 µm lub sterylna, cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza,
wykonana z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
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g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm
(całkowita 20x20cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 8
Pakiet 8 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie sterylnej, cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej,
wykonanej z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, , powierzchnia lepna 34x40cm
(całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2.Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany
chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada
aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca
światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm lub sterylnea, cienka folia chirurgiczna
bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta
jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, , powierzchnia lepna 34x40cm
(całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 8
Pakiet 8 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie sterylnej, cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej,
wykonanej z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm
(całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3.Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
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przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm
który otrzymuje nowe brzmienie:
3.Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm lub sterylna, cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza,
wykonana z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm
(całkowita 40x40cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 8
Pakiet 8 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie sterylnej, cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej,
wykonanej z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm
(całkowita 70x45cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
4. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm
który otrzymuje nowe brzmienie:
4.Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzujacym. Zabezpieczająca przed
migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego.
Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej
przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do
mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy
operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm lub sterylna, cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza,
wykonana z poliuretanu o grubości o grubości 22 +/-1µ; z warstwą klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalnej dla pary wodnej min. 670 ± 50
g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm
(całkowita 70x45cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.
Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 29
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Pakiet 29 poz.1-3 Prosimy dopuszczenie elastycznych siatek opatrunkowych wykonanych z przędzy
poliamidowej teksturowanej 48% i przędzy poliuretanowej 24% i roica 28% o średnich oczkach:
- poz.1 podudzie-kolano-ramię-stopa-łokieć, szerokość 3,5 – 4,5cm o długości 25m w stanie
rozciągniętym,
- poz.2 udo-głowa-biodra, szerokość 7,0 – 9,5 cm o długości 25m w stanie rozciągniętym,
- poz.3 klatka piersiowa-brzuch, szerokość 13,5 – 16,0 o długości 25m w stanie rozciągnięty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 30
Pakiet 30 poz.1-2 Prosimy o dopuszczenie podkładów pakowanych a 25 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 8.
Pytanie nr 61 dot. pakietu nr 37
Pakiet 37 Prosimy o dopuszczenie ściereczek do osuszania rąk wykonanych z miękkiej włókniny,
rozmiar 40cmx40cm gramatura 54,9 g/m2, grubość 0,29mm. Opakowanie: typu blister zawiera dwie
sztuki ręczników. Produkt pozbawiony lateksu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o
możliwość wyceny z opakowanie jednostkowe (2 sztuki) z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 37 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” ”J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
1. a) Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej
a) op=
a) 50
włókniny, rozmiar 30cmx40cm, gramatura 45g/m2,grubość
100 szt
min.0,55mm, opakowanie zgrzewane w folię mieszczącą się
dodatkowo w kartonowym dysponserze ułatwiającym wyjmowanie.
Produkt pozbawiony lateksu.
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. a) Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z
miękkiej włókniny, rozmiar 30cmx40cm, gramatura
45g/m2,grubość min.0,55mm, opakowanie zgrzewane w folię
mieszczącą się dodatkowo w kartonowym dysponserze
ułatwiającym wyjmowanie. Produkt pozbawiony lateksu. lub
b) ściereczki do osuszania rąk wykonane z miękkiej włókniny,
rozmiar 40cmx40cm gramatura 54,9 g/m2, grubość 0,29mm.
Opakowanie: typu blister zawiera dwie sztuki ręczników.
Produkt pozbawiony lateksu.

a) op= 100 szt
a) 50 op a
lub b) op = 2 szt 100 szt lub
b) 2500 op
a 2 szt

Pytanie nr 62 dot. pakietu nr 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycja nr 1 kocyk w
motywy dzieciece min. 75x100 cm.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 63 dot. pakietu nr 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycja nr 2 serwetę
włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm lub 60 x 50cm (+/-5cm) z otworem 8x6
cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otw.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 64 dot. pakietu nr 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9, pozycja nr 2 zestaw
zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 50cmx70cm lub 75x100 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 65 dot. pakietu nr 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10, pozycja nr 1,2 punkt 3
serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego
laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6 cm i rozcięciem
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 66 dot. pakietu nr 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10, pozycja 1 ,2 punkt 6
pensetę w rozmiarze 13 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 67 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości w pakiecie nr 12, pozycja 1, punkt 1
serwetę 2 warstwowa włokninowa o gram nin. 50 g/m2 o wym. min.50 x 50 cm z przylepnym
otworem 6x8 cm cm i przylepcem
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12, pozycja 1; punkt 2
serwetę 2 warstwowa włókninowa o gram 50 g/m2, nieprzylepna o wym. 50 x 70 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10, pozycja 1, punkt 4 imadło
metalowe w rozmiarze 14 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12, pozycja , punkt 6 tupfer
śliwka z gazy 17 N o wym. po rozlożeniu 20 x 20 cm lub 30x30
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 71 dot. pakietu nr 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5, pozycja20 serwetę dla
noworodka w rozmiarze 70x80 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 72 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12, pozycja 1, 2 , 4 zestawu
zapakowanego w opakowanie typu folia papier z dodatkową miską/ nerką w zestawie lub bez niej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 12, pozycji 2, punkt 1
plastikowa pęseta zielona 13 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 2 , punkt 2
tupfery włókninowe, wielkości śliwki 30 g/m², rozmiar po rozwinięciu 20 x 20 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 3, punkt 2 tupfer
z gazy 17 nitkowej, wym. 30 x 30cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 3, punkt 3
serwetę na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 70 x 50 cm (opakowanie zestawu)
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 3 pkt. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3 Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:- kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt.
- tupfer z gazy 20 nitkowej, wym. 24 x 24 cm x 5 szt.
- serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm (opakowanie
zestawu)
- kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt.
- serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 50 x 50 cm
Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę
do karty pacjenta lub - 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55
g/m²
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej, wym. 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z
centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m²
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5
cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
3 Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:- kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt.
- tupfer z gazy 20 nitkowej, wym. 24 x 24 cm x 5 szt.
- serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 54 g.m2, wym. 75 x 45 cm lub wym. 70 x 50 cm
(opakowanie zestawu)
- kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek x 10 szt.
- serweta 2 warstwowa, min. 54 g.m2 przylepna 50 x 50 cm
Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę
do karty pacjenta lub - 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m²
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej, wym. 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z
centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m²
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm
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Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 3, punkt 4
kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitek
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4, punkt 3
plastikowa pęsetę w rozmiarze 13 cm
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 4 pkt. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
4
Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po
rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt.
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min.
50 g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze
wszystkimi typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennymopakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta
który otrzymuje nowe brzmienie:
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4 Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po
rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt.
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta
Pytanie nr 79 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4, punkt 4 imadło
ze stali nierdzewnej 14 cm
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 4 pkt 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar
po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt.
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min.
50 g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze
wszystkimi typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta

który otrzymuje nowe brzmienie:
4
Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar
po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt.
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat., skład
w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta
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Pytanie nr 80 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4, punkt 5 tupfery
gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 17 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x
20 cm lub 30x30 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 81 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4, punkt 7
serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z włókniny PP
+ PE w rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 4 pkt 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
4
Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar
po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt.
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta
który otrzymuje nowe brzmienie:
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Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po
rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt. lub
serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta

Pytanie nr 82 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4, punkt 8
serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm o gram. min. 50 g/m²
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 4 pkt 8 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

4 Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar
po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu,
barierowa z włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1
szt. lub serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok:
polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym
opakowaniu ( łączona ze wszystkimi typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym
opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną
warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym
opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat., skład
w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta
który otrzymuje nowe brzmienie:
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Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar
po rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z włókniny
PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt. lub serweta 2częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z włókniny PP + PE w
rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² lub serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm o gram.
min. 50 g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze:
guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi typami
igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową,
sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat., skład w
języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta

Pytanie nr 83 dot. pakietu nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszcznie w pakietcie nr 12, pozycja 4,
samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 9 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową,
sterylizacja tlenkiemu etylenu
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
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Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu
około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z włókniny
PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt. lub serweta 2częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z włókniny PP + PE w
rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² lub serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm o gram.
min. 50 g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową,
sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat., skład
w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta

który otrzymuje nowe brzmienie:
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Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego, jałowy o składzie:
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami (o
pojemności ok. 100 ml; 600 ml) jako nerka.
- plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm x 1 szt.
- plastikowa pęseta 12,5 cm lub 13 cm x 1 szt.
- imadło ze stali nierdzewnej 13 cm lub 14 cm x 1 szt.
- tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po
rozwinięciu około 20 x 20 cm x 4 szt.
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy x 6 szt.
- serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 45 x 75 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny x 1 szt. lub
serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu, barierowa z
włókniny PP + PE w rozmiarze 50 x 70 cm, o gram. min. 50 g/m², otwór przylepny
- serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 x 75 cm o gram. min. 50
g/m² lub serweta nieprzylepna , barierowa z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm o gram.
min. 50 g/m² x 1 szt.
- strzykawka Luer Lock 10 ml, 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu ( łączona ze wszystkimi
typami igieł) x 1 szt.
- igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x 1 szt.
- ostrze - skalpel 6,5 cm, zakrzywione ostrze, zapakowany x 1 szt.
- samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą
papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu lub samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 9 x 15
cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu x 1 szt.
- igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu x1 szt.
Wyrób medyczny , klasa IIa, na opakowaniu zewnetrznym nazwa produktu, nr serii, nr kat.,
skład w języku polskim oraz naklejka do dokumentacji pacjenta

Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylizowanej tlenkiem etylenu,
spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki, op a
2 szt. Lub serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45x45cm przed
praniemwstępnym (40x40cm po praniu wstępnym) opis** lub serweta operacyjna z gazy 20 nitkowej
z chipem RTG i tasiemką, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w podwójne opakowanie, z
którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr
serii oraz datą ważności
który otrzymuje nowe brzmienie:
1.Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki, op a
2 szt. Lub serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45x45cm przed
praniemwstępnym (40x40cm po praniu wstępnym), sterylizowana tlenkiem etylenu opis** lub
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serweta operacyjna z gazy 20 nitkowej z chipem RTG i tasiemką, sterylizowana tlenkiem etylenu,
pakowana w podwójne opakowanie, z którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę
z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności
Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 29
Pakiet 29 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej w rozmiarze
3,8 x 4,6 x 25m, spełniającej pozostałe parametry SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 29
Pakiet 29 poz. 3 Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar w stanie rozciągniętym 8,60 -9,60cm x 25m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 29 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
1. 20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym lub 8,60-09,6 cm x 25 lub 8,5cm
w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – tułów
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. 20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym lub 8,60-09,6 cm x 25 lub 8,5cm
w stanie nie rozciągniętym, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – tułów
Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 40
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylizowanej tlenkiem etylenu,
spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 44.
Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 1
Pakiet nr 1 pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’12 szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie
zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 1
Pakiet nr 1 pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’6 szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie
zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 2
Pakiet nr 2 pozycja 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’12 szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie
zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 2
Pakiet nr 2 pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku z
poliuretanu zwiniętego w rolkę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 3
Pakiet nr 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej, nawinięty na
szpulkę bez dodatkowego pierścienia zabezpieczającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 93 dot. pakietu nr 3
Pakiet nr 3 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’6 szt. z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie
zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 94 dot. pakietu nr 3
Pakiet nr 3 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran pakowany
a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 25.
Pytanie nr 95 dot. pakietu nr 3
Pakiet nr 3 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran pakowany
a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 26.
Pytanie nr 96 dot. pakietu nr 6
Pakiet nr 6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny sterylny opatrunek pakowany
a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 11.
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Pytanie nr 97 dot. pakietu nr 8
Pakiet nr 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową z powierzchnią części lepnej w
rozmiarze 15 x 22cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
1. 14-16 cm x 27-30 cm lub powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. 14-16 cm x 27-30 cm lub powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm lub części lepnej 15
x 22cm
Pytanie nr 98 dot. pakietu nr 8
Pakiet nr 8 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową z powierzchnią części lepnej w
rozmiarze 22 x 30cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2 27-30 cm x 27-28 cm lub powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2 27-30 cm x 27-28 cm lub powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm lub części lepnej 22
x 30cm
Pytanie nr 99 dot. pakietu nr 8
Pakiet nr 8 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową z powierzchnią części lepnej w
rozmiarze 22 x 45cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
3 40-45 cm x 27–30 cm lub powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
3 40-45 cm x 27–30 cm lub powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm lub części
lepnej w rozmiarze 22 x 45cm
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Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 8
Pakiet nr 8 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową z powierzchnią części lepnej w
rozmiarze 45 x 49cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
4
54-60 cm x 40-45 cm lub powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
4
54-60 cm x 40-45 cm lub powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm
lub części lepnej w rozmiarze 45 x 49cm
Pytanie nr 101 dot. pakietu nr 14
Pakiet nr 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowy-celulozowy,
nieprzylepny, Kompres składa się z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach
opatrunku i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 14
Pakiet nr 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompres oczny pakowany pojedynczo sterylny w
opakowaniu papier-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 28.
Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 17
Pakiet nr 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy bawełniane o gramaturze 1,15g/m2,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 17
Pakiet nr 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy bawełniane o gramaturze 1,89g/m2,
pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 17
Pakiet nr 17, pozycja 6,8-9 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie o wymogu przewiązania nitką po
10szt kompresów. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie
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pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi
Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 17
Pakiet nr 17, pozycja 6,8-9 Czy Zamawiający dopuści kompresy bawełniane 16 warstwowe, pakowane
a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 30
Pakiet nr 30 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z wkładem chłonnym w op.
a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 8.
Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w
formie krzyżaka o czasie wiązania 5-6 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania 8-10 sek?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za podkład pod gips
a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy
zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 32 w poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
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3

szt

2 500

który otrzymuje nowe brzmienie:
3 szt lub op a 12 szt
2500 szt lub 209 op a 12 szt
Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za podkład pod gips
a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 32 w poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
4 szt

7 500

który otrzymuje nowe brzmienie:
4
szt lub po a 6 szt
7500 szt lub 1250 op a 6 szt
Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 37
Pakiet nr 37 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała w
rozmiarze 40cm x 40cm, o gramaturze 56g/m2, opakowanie folia- papier, zamiast dyspensera system
podwójnego zabezpieczenia – wewnętrzna torba foliowa + karton zewnętrzny, op. jednostkowe
a’1szt – opak. transportowe 500 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 37
Pakiet nr 37 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’1szt z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 37 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „J.m.” „Ilość” zmienia zapis z:
1. a) op= 100 szt lub b) op = 2 szt a) 50 op a 100 szt lub b) 2500 op a 2 szt
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. a) op= 100 szt lub b) op = 2 szt lub c) szt a) 50 op a 100 szt lub b) 2500 op a 2 szt lub c) 5000 szt
Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 2
Pakiet nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w
rozmiarze średnim i dużym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób
zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym
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kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest
korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie
jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich
unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego
silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie
wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro
umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez
konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w
opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem
zamawianej ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 27
Pakiet nr 27, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w
rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania
linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z
zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne
w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt
jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny,
biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez
włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych
oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej
otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej
wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia.
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 27
Pakiet nr 27, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w
rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania
linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z
zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne
w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest
produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt
jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny,
biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez
włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych
oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej
otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej
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wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia.
Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-3 z Pakietu nr 27 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co
przełoży
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 zestaw do podłączenia
hemodializy zawierający w swoim składzie serwetę dwuwarstwową, wykonaną z włókniny
foliowanej celulozowo-polietylenowej w rozmiarze 50cmx35cm tj takiej samej jak w pozycji nr 2,
spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 11 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw do podłączenia do hemodializy, jałowy o składzie: Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S – 2 szt.
Serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze
42g/m2 (+/-5g/m2) 45cmx45cm (+/-5cm) – 1szt Kompresy włókninowe lub bawełniane 7,5cmx7,5cm –
min 4 szt. Opatrunki do mocowania kaniul, hypoalergiczne z klejem akrylowym zapakowane oddzielnie.
Taśma opatrunkowa, samoprzylepna 3cm x 15 cm (+/- 1 cm) – 2 szt
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw do podłączenia do hemodializy, jałowy o składzie: Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S – 2 szt.
Serweta dwuwarstwowa, wykonana z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42g/m2
(+/-5g/m2) 45cmx45cm (+/-5cm) lub 50cmx35cm – 1szt Kompresy włókninowe lub bawełniane
7,5cmx7,5cm – min 4 szt. Opatrunki do mocowania kaniul, hypoalergiczne z klejem akrylowym zapakowane
oddzielnie. Taśma opatrunkowa, samoprzylepna 3cm x 15 cm (+/- 1 cm) – 2 szt
Pytanie nr 121 dot. pakietu nr 1
Dot. Pakietu nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10 m z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 46.
Pytanie nr 122 dot. pakietu nr 10
Dot. Pakietu nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2
Rękawice lateksowe

50x60cm
M

1
2

Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2 Otwór 5 I rozcięciem
Tupfer kula 17N
Pojemnik okrągły mały
Pęseta plastikowa
Cewnik FOLEY
Worek na moczy, typ z zaworem
Strzykawka 10ML
Igła

50x60cm;Ø5cm
20x20cm
125 ml

1
6
1
1
1
1
1
1

Nr 16
2L
10ml
12mm

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 10 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw do cewnikowania:
- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub
chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1
szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier,
na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii,
datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta.
Sterylizowany EO. **
który otrzymuje nowe brzmienie:
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1.

Zestaw do cewnikowania:
- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub
chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1
szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier,
na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą
ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** lub - Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2, rozmiar: 50x60cm – 1szt,
- Rękawice lateksowe, rozmiar: M – 2szt
- Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2 Otwór 5 I rozcięciem, rozmiar: 50x60cm;Ø5cm – 1szt
- Tupfer kula 17N, rozmiar: 20x20cm – 6 szt
- Pojemnik okrągły mały, rozmiar: 125 ml – 1szt
- Pęseta plastikowa, – 1szt
- Cewnik FOLEY, rozmiar: Nr 16– 1szt
- Worek na moczy, typ z zaworem, rozmiar: 2L – 1szt
- Strzykawka 10ML, rozmiar: 10ml– 1szt
- Igła, rozmiar: 12mm– 1szt

Pytanie nr 123 dot. pakietu nr 10
Dot. Pakietu nr 10, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta z laminatu laminatu o gramaturze 42 g/m2
50x60cm
Rękawice lateksowe
M
Serweta z laminatu laminatu o gramaturze 42 g/m2 Otworze 5 I
rozcięciem
50x60cm;Ø5cm
Tupfer kula 17N
20x20cm
Pojemnik okrągły mały
125 ml
Pęseta plastikowa
Cewnik FOLEY
Nr 18
Worek na moczy, typ z zaworem
2L
Strzykawka 10ML
10ml
Igła
12mm

1
2
1
6
1
1
1
1
1
1

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 10 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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Zestaw do cewnikowania:
- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub
chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1
szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub foliapapier, na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem
serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta.
Sterylizowany EO. **

który otrzymuje nowe brzmienie:
2 Zestaw do cewnikowania:
- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub
chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1
szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier,
na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii,
datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta.
Sterylizowany EO. ** lub - Serweta z laminatu laminatu o gramaturze 42 g/m2, rozmiar:
50x60cm - 1szt
- Rękawice lateksowe, rozmiar: M -2szt
- Serweta z laminatu laminatu o gramaturze 42 g/m2 Otworze 5 I rozcięciem, rozmiar:
50x60cm;Ø5cm - 1szt
- Tupfer kula 17N, rozmiar: 20x20cm- 6szt
- Pojemnik okrągły mały, rozmiar: 125 ml- 1szt
- Pęseta plastikowa, - 1szt
- Cewnik FOLEY, rozmiar: Nr 18- 1szt
- Worek na moczy, typ z zaworem, rozmiar: 2L- 1szt
- Strzykawka 10ML, rozmiar: 10ml- 1szt
- Igła, rozmiar: 12mm- 1szt
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Pytanie nr 124 dot. pakietu nr 11
Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x35 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 125 dot. pakietu nr 12
Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2
45x75cm
1
serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2 z otworem i przylepcem
wokół otworu
50x60cm;Ø8cm
1
tupfer kula 17N
20x20cm
3
Kompresy włókninowe 30 g/m2
7,5x7,5cm
5
pęseta plastikowa
13 cm
1
pęseta metalowa chirugiczna
12 cm
1
imadło metalowe
13 cm
1
nożyczki metalowe ostro-ostre
11 cm
1
Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” , na opakowaniu centralna etykieta z
kodem kreskowym z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca
do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 126 dot. pakietu nr 12
Dot. Pakietu nr 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Rękawice lateksowe
Tupfer kula 17N

M
20x20cm

2
6

Pęseta metalowa anatomiczna
12 cm (+/-0,3)
1
Nożyczki chirur. metalowe oczne
11cm (+/-0,3)
1
Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą
producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 127 dot. pakietu nr 12
Dot. Pakietu nr 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Rękawice lateksowe
Tupfer kula 17N
Pęseta plastikowa
Nożyk STITCH CUTTER
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Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą
producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 128 dot. pakietu nr 12
Dot. Pakietu nr 12, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:- penseta plastikowa do mycia pola operacyjnego 14 cm x 1 szt.
- tupfer z gazy 17 nitkowej, wym. 20x 20 cm x 5 szt.
- serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa, min. 42 g.m2, wym. 75 x 45 cm
(opakowanie zestawu)
- kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, x 5 szt.
- serweta 3 warstwowa , SMS 50 x 50 cm
Wyrób medyczny, zestaw zawiera nazwę produktu, nr kat, serii w języku polskim oraz naklejkę do
karty pacjenta
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 129 dot. pakietu nr 12
Dot. Pakietu nr 12, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Jałowy zestaw do wkłucia centralnego w składzie:
serweta laminowana 42g/m2,roz.75x45cm- 1 szt
serweta 2-warstwowa,56g/m2,roz.45x75cm z przylepnym otworem 8cm- 1 szt
strzykawka 10ml – 1 szt
strzykawka 20ml- 1 szt
igła 1,2x40mm- 1 szt
igła 0,8x40mm- 1 szt
kompresy z gazy 17n.8w,roz.7,5x7,5- 10 szt
tupfery kule,roz.20x20cm – 10 szt
Tupfery ,kompresy gazowe kl.2a reg 7.
pęseta plastikowa 13cm- 1 szt
ostrze nr 11- 1 szt
imadło metalowe 13cm,ju ze stali polerowanej, spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM
899-12, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego
użycia(przekreślona 2) – 1 szt
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister,2-komorowy,służący jako miska do zabiegu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 130 dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne za przekroczenie terminu realizacji dostawy lub
terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy wynosiły 0,1% wartości brutto niedostarczonej
części dostawy za każdy dzień zwłoki?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 131 dot. Wzoru umowy
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 podtrzymuje zapisy SIWZ
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 1 – Plastry i
przylepce I) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 3 – Przylepiec
tkaninowy na szpuli oraz do zamykania brzegów ran) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 6 – Opatrunki do
mocowania kaniul) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 8 – Folie operacyjne)
po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 10 – Zestawy do
cewnikowania) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 11 – Zestaw do
hemodializy) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 12 – Zestawy do
małej procedury chirurgicznej) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 14 – Kompresy
oczne) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 16 – Kompres z
bawełny A) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 17 – Kompres z
bawełny B) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 20 – Serwety
operacyjne I) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 29 – Elastyczna
siatka opatrunkowa w formie rękawa) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 30 – Podkład
higieniczny) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 32 – Opaski gipsowe
i podkłady pod opaski gipsowe) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 37 – Jedorazowe
ściereczki dla wcześniaków dla OITD) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 40 – Serwety
operacyjne II) po zmianach z dnia 03.09.2018 r.,
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Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną
część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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