BZP.38.382-32.16

Jastrzębie - Zdrój, 07.11.2016 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

przeprowadzenia
BZP.38.382-32.16

postępowania

na

Dostawy

materiałów

opatrunkowych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.11.2016 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.11.2016 r.
W związku ze złoŜonymi 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 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 9
Pakiet nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm,
o powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 9 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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
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 48 µm
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
14-16 cm x 27-30 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
14-16 cm x 27-30 cm
lub powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm
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Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 9
Pakiet nr 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm,
o powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 9 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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
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 48 µm
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
27-30 cm x 27-28 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:
27-30 cm x 27-28 cm

lub powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm
Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 9
Pakiet nr 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm,
o powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 9 poz. nr 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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 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
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,
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posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia,
nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm
lub 48 µm
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
40-45 cm x 27–30 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
40-45 cm x 27–30 cm
lub powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm
Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 9
Pakiet nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm,
o powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 9 poz. nr 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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
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 48 µm
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
54-60 cm x 40-45 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
54-60 cm x 40-45 cm
lub powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm
Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 23
Pakiet nr 23 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z
chipem rtg, w rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym (40 x 40 cm po praniu wstępnym)?
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 23 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3

1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki
lub z tasiemką, opis** op a 2
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki
lub z tasiemką, opis** op a 2 lub serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w
rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym(40 x 40 cm po praniu wstępnym)
Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 34
Pakiet nr 34 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej
złoŜonej z 71% poliamidu i 29% elastodienu w rozmiarze 3,8-4,6 cm x 25 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 34 poz. 1 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% poliamidowej
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% poliamidowej lub elastycznej siatki operacyjnej
złoŜonej z 71% poliamidu i 29% elastodienu
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
5-6 cm x 20-25 m (ręka, ramię, stopa) w stanie rozciągniętym
który otrzymuje nowe brzmienie:
5-6 cm x 20-25 m (ręka, ramię, stopa) w stanie rozciągniętym
lub 3,8-4,6 cm x 25 m
Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 34
Pakiet nr 34 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej
złoŜonej z 71% poliamidu i 29% elastodienu w rozmiarze 6,5-7,5 cm x 25 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 34 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastycznej siatki
operacyjnej złoŜonej z 71% poliamidu i 29% elastodienu
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
9-10 cm x 20-25 m (udo, duŜa głowa) w stanie rozciągniętym
który otrzymuje nowe brzmienie:
9-10 cm x 20-25 m (udo, duŜa głowa) w stanie rozciągniętym
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lub 6,5-7,5 cm x 25 m
Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 34
Pakiet nr 34 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej
złoŜonej z 71% poliamidu i 29% elastodienu w rozmiarze 8,6-9,6 cm x 25 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 34 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3.Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy
szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z
przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub elastycznej siatki operacyjnej złoŜonej z 71%
poliamidu i 29% elastodienu
oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duŜy tors) w stanie rozciągniętym
który otrzymuje nowe brzmienie:
20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duŜy tors) w stanie rozciągniętym lub 8,6-9,6 cm x 25 m

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 1szt – serweta włókninowa
laminowana 38x45cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – rękawice lateksowe rozm. S
lub M /w zaleności od preferencji Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 4szt – kompresy włókninowe
7,5x7,5cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – opatrunek do mocowania
kaniul 6x8cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 15
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – przylepiec/taśma
opatrunkowa 15cmx2,5cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 2szt – rękawice lateksowe rozm. S
lub M /w zaleności od preferencji Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 1szt – rękawica winylowa rozm. L
(pacjent)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 6szt – kompresy włókninowe
7,5x7,5cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 4szt – przylepiec/taśma
opatrunkowa 15cmx2,5cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 15
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie – co Zamawiający miał na myśli
podając w kolumnie ROZMIAR wymiar 3cmx15cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
usuwa kolumnę „Rozmiar”
Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 30g?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 19
Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’2szt?
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 4-ro warstwowych z elementem RTG i
tasiemką?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 10
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10:
Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego
polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z
polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2,
gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm,
porowatość max. 2030 µm, bez kolorowego oznaczenia, moŜliwość przycinania, w rozmiarach
zgodnych SIWZ?
Uzasadnienie.
Dopuszczenie naszych produktów umoŜliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie
konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej
oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11, co
umoŜliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie
korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 19 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, co umoŜliwi
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej
oferty cenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 20 pozycji 1, 2, 3, co umoŜliwi
udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej
oferty cenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 35 pozycji 1, 2, co umoŜliwi udział
w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty
cenowej?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Pakiecie nr 35 zmienia zapis z:
Pakiet nr 35- Podkład higieniczny i ginekologiczny
Lp.
1.
2.

3

4

5

6

Nazwa towaru
Podkład higieniczny z wkładem chłonnym
Podkład higieniczny z wkładem chłonnym
Wkładka ginekologiczna zbudowana z masy
celulozowej bez zawartości superabsorbentu
w części chłonnej, owinięta bibułką higieniczną
oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną
stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części
podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowa
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 200-300g, rdzeń chłonny nie większy niŜ
36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z
laminatu z kaŜdej strony części chłonnej.
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 900-1150g, rdzeń chłonny nie większy
niŜ 40 x 53 +/-3 cm z marginesami
uszczelniającymi z laminatu z kaŜdej strony części
chłonnej.
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy
niŜ 52 x 80 +/-3 cm z marginesami
uszczelniającymi z laminatu z kaŜdej strony części
chłonnej.

Rozmiar

J.m.

60 cm x 90 cm
lub 58x91cm
60 cm x 60 cm
lub 58x58cm
30-35 cm x 810 cm

Szt
Szt

Szt

25 x 40 +/3cm

Ilość
23 000
20 000

23 000

szt.

25

szt.

100

61 x 91 +/- 3
cm

szt.

25

Rozmiar

J.m.

Ilość

60 cm x 90 cm
lub 58x91cm
60 cm x 60 cm
lub 58x58cm

Szt

45 x 61 +/- 3
cm

który otrzymuje nowe brzmienie:
Pakiet nr 35a - Podkład higieniczny
Lp.
1.
2.

Nazwa towaru
Podkład higieniczny z wkładem chłonnym
Podkład higieniczny z wkładem chłonnym

Szt

23 000
20 000

Pakiet nr 35b- Podkład ginekologiczny
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Lp.

Nazwa towaru

Rozmiar
30-35 cm x 810 cm

1

Wkładka ginekologiczna zbudowana z masy
celulozowej bez zawartości superabsorbentu
w części chłonnej, owinięta bibułką higieniczną
oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną
stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części
podkładu pomiędzy wkładem a bibułką, niejałowa

J.m.

Szt

Ilość

23 000

Pakiet nr 35c- Podkład przeciwodleŜynowy
Lp.

1

2

3

Nazwa towaru
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 200-300g, rdzeń chłonny nie większy niŜ
36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z
laminatu z kaŜdej strony części chłonnej.
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 900-1150g, rdzeń chłonny nie większy
niŜ 40 x 53 +/-3 cm z marginesami
uszczelniającymi z laminatu z kaŜdej strony części
chłonnej.
Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład
ochronny min. 4 warstwowe, przeciwodleŜynowy,
oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz) z
warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej
powierzchni. Superabsorpcyjna warstwa środkowa
z wkładem Ŝelowym, wysoko chłonna, pozostająca
sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów,
chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy
niŜ 52 x 80 +/-3 cm z marginesami
uszczelniającymi z laminatu z kaŜdej strony części
chłonnej.

Rozmiar

J.m.

Ilość

25 x 40 +/3cm

szt.

25

szt.

100

szt.

25

45 x 61 +/- 3
cm

61 x 91 +/- 3
cm

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 34
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 34 siatki opatrunkowe o składzie 21% przędzy
poliuretanowej i 79% poliamidowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 34
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 34 siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie
swobodnym, czyli 25m w stanie rozciągniętym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31: pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9):
przedłoŜenie kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które
będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się
potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? NaleŜy nadmienić, Ŝe karta
produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak
równieŜ posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów
normy ISO 11948?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ pkt. 6.2. pakt. 1. zmienia zapis z:
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp (spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego):
a) Oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez
polskie prawo, na podstawie których moŜe być wprowadzony do obrotu i
stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
b) Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony
oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi) – dot.
wszystkich Pakietów,
c) Próbki oferowanego asortymentu (zgodnie z poniŜszym wykazem) w celu
dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem
przedmiotu zamówienia – w przypadku złoŜenia oferty na Pakiety:
Numer
Pakietu
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
30
32
33

Nazwa Pakietu
Plastry i przylepce I
Plastry i przylepce II
Plastry i przylepce III
Przylepiec tkaninowy na szpuli
Opatrunki zabezpieczające
Opatrunek z siatki
Opatrunki do mocowania kaniul
Zestawy zabiegowe
Zestawy dla noworodka
Zestaw do cewnikowania
Zestawy do hemodializy
Zestaw do zakładania oraz usuwania
szwów
Kompresy neurochirurgiczne
Kompresy oczne
Kompresy z włókniny
Kompresy z bawełny
Serwety operacyjne
Opatrunki specjalistyczne do
zabezpieczania wkłuć centralnych i
obwodowych
Gąbki myjące dla dzieci
Gąbki myjące dla dorosłych

Ilość sztuk/opakowań
dotyczy wszystkich
pozycji w Pakiecie
Według zasady:
- tam gdzie j.m. to
„sztuka” – po 2 szt.
próbki,
- tam gdzie j.m. to
„opakowanie” – po 1
op. Próbki,
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35
Podkład higieniczny i ginekologiczny
UWAGA! - KaŜdą z próbek naleŜy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji
asortymentowej, której dotyczy. Próbki, o których mowa w w/w tabeli powinny być
zaopatrzone w etykiety handlowe, sporządzone w języku polskim, zawierające niezbędne
informacje potrzebne do bezpiecznego uŜywania dla bezpośredniego uŜytkowania.
który otrzymuje nowe brzmienie:
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp (spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego):
a) Oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez
polskie prawo, na podstawie których moŜe być wprowadzony do obrotu i stosowania
w placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
b) Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony
oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi) – dot.
wszystkich Pakietów,
c) Próbki oferowanego asortymentu (zgodnie z poniŜszym wykazem) w celu dokonania
weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia
– w przypadku złoŜenia oferty na Pakiety:
Numer
Pakietu
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
30
32
33
35

Nazwa Pakietu
Plastry i przylepce I
Plastry i przylepce II
Plastry i przylepce III
Przylepiec tkaninowy na szpuli
Opatrunki zabezpieczające
Opatrunek z siatki
Opatrunki do mocowania kaniul
Zestawy zabiegowe
Zestawy dla noworodka
Zestaw do cewnikowania
Zestawy do hemodializy
Zestaw do zakładania oraz usuwania
szwów
Kompresy neurochirurgiczne
Kompresy oczne
Kompresy z włókniny
Kompresy z bawełny
Serwety operacyjne
Opatrunki specjalistyczne do
zabezpieczania wkłuć centralnych i
obwodowych
Gąbki myjące dla dzieci
Gąbki myjące dla dorosłych
Podkład higieniczny i ginekologiczny

Ilość sztuk/opakowań
dotyczy wszystkich
pozycji w Pakiecie
Według zasady:
- tam gdzie j.m. to
„sztuka” – po 2 szt.
próbki,
- tam gdzie j.m. to
„opakowanie” – po 1
op. Próbki,
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UWAGA! - KaŜdą z próbek naleŜy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji
asortymentowej, której dotyczy. Próbki, o których mowa w w/w tabeli powinny być
zaopatrzone w etykiety handlowe, sporządzone w języku polskim, zawierające niezbędne
informacje potrzebne do bezpiecznego uŜywania dla bezpośredniego uŜytkowania.
d) Karty produktowe /karty techniczne, wystawione przez producenta– w
przypadku złoŜenia oferty na Pakiet 31 pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5):
pieluchomajtek dla dorosłych wyposaŜonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego
dopasowania produktu do ciała pacjenta.
Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak
największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze
skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach
pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas
napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się,
tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej
absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyŜ
zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na
zewnątrz produktu. NaleŜy nadmienić, Ŝe wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…falbanki
boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom…” spełnia tylko jeden producent, co
ogranicza moŜliwość złoŜenia konkurencyjnej
oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest
niezgodne z PZP?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne
skierowane na zewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml
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który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne
skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw.
nocne, z chłonnością min 3000ml.
Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5):
pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w
pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie
produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie
produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na
komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości
zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.
Nasze produkty seryjnie są wyposaŜone w jeden ściągacz taliowy, gdyŜ posiadają elastyczne
boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza.
Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z
nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne
skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw.
nocne, z chłonnością min 3000ml.
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który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny,
hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.
Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5):
pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego /
daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co
utrudnia identyfikację produktu i uniemoŜliwia złoŜenie reklamacji? Mamy świadomość oraz
informację, Ŝe w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są
rekomendowane dla osób z cięŜkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące
produkty o najwyŜszych standardach (obniŜony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego,
brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy równieŜ informację z Instytucji, które
zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, Ŝe produkty te w Ŝaden sposób nie sprawdzają
się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych
systemów zabezpieczeń uniemoŜliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie
powyŜszego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA,
TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy
wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem
moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie
gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej
jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci
numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem
pieluchomajtki moczem
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
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zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci
numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem
pieluchomajtki moczem
oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny,
hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny,
hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub pieluchomajtki posiadające
wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który
zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem
Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5):
pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego
Ŝółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem
napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyŜszego wymogu jest zgodne z
prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim
oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co
najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację
(rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu
dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie
choremu odpowiedniego standardu opieki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w
postaci minimum jednego Ŝółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego,
który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.
Patrz na odpowiedź 32.
Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,5): pieluchomajtki
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem
który otrzymuje nowe brzmienie:
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1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem Zamawiający dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm
w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny,
hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub pieluchomajtki posiadające
wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika
wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny,
hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do
wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub pieluchomajtki posiadające
wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika
wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm
Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja: 2): złoŜenie oferty
na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?
Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm)
odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym
na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawęŜania wymogów w stosunku
do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura
nazw handlowych moŜe być róŜna poniewaŜ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu.
Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje
moŜliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania
umowy, przełoŜy się na oszczędności?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
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seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem lub pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm
Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 1,2):
pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm lub pieluchomajtki dla dorosłych o
chłonności co najmniej 2700g
w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem lub pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe,
falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz
zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru
seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki
moczem lub pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm lub
pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 6): pieluchomajtki
dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pakiecie nr 31 poz. nr 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
6. od 2 kg (+-1 kg) do 5 kg (+- 1 kg)
który otrzymuje nowe brzmienie:
6. od 2 kg (+-1 kg) do 5 kg (+- 1 kg) lub 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę
Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 3): pieluchomajtki
dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 4,9):
pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 15-30kg?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. nr 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
4. 16-30 kg
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. 15-30 kg
w pakiecie nr 31 poz. nr 9 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
9. powyŜej 16 kg
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. 15-30 kg
Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 8): pieluchomajtki
dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 8): pieluchomajtki
dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 31
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 3,4,6,7,8,9):
moŜliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci –
wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 serwety
nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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 – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
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 – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 serwety
nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8
cm i rozcięciem?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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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 – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 tupfer,
śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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.,
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- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
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 – 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 pojemnik
plastikowy okrągły, o poj. 150 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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 – 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw do cewnikowania:
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- 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 pęseta
plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 zestawu
zapakowanego w miskę jednokomorową w opakowaniu typu papier-folia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 serwety
nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Zestaw do cewnikowania:
- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m2, o rozmiarze 50 cm x 60 cm – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
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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 – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności, nazwą
producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 serwety
nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m2, o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8
cm i rozcięciem?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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 – 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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
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- 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 tupfer,
śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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 z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
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 – 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 pojemnik
plastikowy okrągły, o poj. 150 ml?

24

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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 – 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 pęseta
plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 zestawu
zapakowanego w miskę jednokomorową w opakowaniu typu papier-folia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 imadła
metalowego 14 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe
30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt.
Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany
EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy
włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta
metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy,
Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 tupferów
śliwek z gazy 17N 20x20cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy
włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta
metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy,
Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy
włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub śliwka z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8.
Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister”
dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 zestawu
zapakowanego w miskę dwukomorową w opakowaniu typu papier-folia?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 pęseta
plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 tupferów
śliwek z gazy 17N 20x20cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 16 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Zestaw do usuwania szwów:- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami
– 2 szt.,- pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1
szt.,- tupfer kula z gazy 17nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt., - noŜyk typu STITCH CUTTER z
zakrzywionym ostrzem – 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy blister”
trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z
numerem serii, datą waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji
pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Zestaw do usuwania szwów:- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami
– 2 szt.,- pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1
szt.,- tupfer kula lub śliwka z gazy 17nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt., - noŜyk typu STITCH
CUTTER z zakrzywionym ostrzem – 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy
blister” trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema
nalepkami, z numerem serii, datą waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do
dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 16
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 zestawu
zapakowanego w miskę trzykomorową w opakowaniu typu papier-folia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 61 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawarcie w umowie dodatkowego zapisu
mówiącego o minimalnej ilości towaru jaką Zamawiający na pewno zamówi (nie mniej jednak
niŜ 80% wartości brutto przedmiotu umowy). Odpowiedź na powyŜsze pytanie ma istotne
znaczenie dla odpowiedniego skalkulowania oferowanej ceny. Zgodnie ze stanowiskiem
Krajowej Izby Odwoławczej wyraŜonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO
1087/140, z art. 29 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego
określenia przez zamawiającego ilości produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego
obowiązku nawet jeŜeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych
produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła,
Ŝe „nie moŜna zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą,
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nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w
podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
We Wzorze Umowy § 2 pkt. 3 zmienia zapis z:
3. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeŜeniem postanowień niniejszej umowy
określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy
(Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeŜeniem postanowień niniejszej umowy
określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do
Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy. Zmniejszenie
wykorzystania nie przekroczy 15-20% ilości/wartość umowy.
Pytanie nr 62 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyraŜenie zgody na realizację poszczególnych
dostaw w terminie 2 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia częściowego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 63 dot. wroru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie prognozy w zakresie wielkości
dostaw poszczególnych wyrobów w całym okresie trwania umowy z podziałem na miesiące.
Prognozy co do wielkości dostaw są niezbędne dla prawidłowej organizacji łańcucha dostaw
oraz oszacowanie związanych z tym kosztów?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
We Wzorze Umowy § 4 pkt. 1 zmienia zapis z:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu
złoŜenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu
złoŜenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
………………………………., a wielkość miesięcznych dostaw nie powinna przekroczyć 1/241
ilości określonej w umowie. W przypadku odstąpienia od powyŜszego Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 7 dni – (nie dotyczy Pakietu 15).
1

(1/4 ilości określonej w umowie w przypadku umowy na Pakiet 15).

Pytanie nr 64 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, w przypadku przedstawienia prognoz co do
wielkości dostaw poszczególnych wyrobów, by zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie
zmian do projektu umowy tak, aby terminy realizacji poszczególnych dostaw były wiąŜące w
przypadku, gdy zamówienie odpowiada prognozom, zaś w przypadku odstępstw od
prognozowanych wielkości termin na realizację zamówienia będzie wynosił 14 dni?
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Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź 63.
Pytanie nr 65 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający
dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt a, w taki sposób
aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 66 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający
dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt d, w taki sposób
aby kara umowna w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4
ust. 9 naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 67 dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający
dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt e, w taki sposób
aby kara umowna w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy z przyczyn
innych niŜ wymienione w ust. 1 lit. a) do d) naliczana była od wartości niezrealizowanej części
umowy brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 10
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 (Siatki przepuklinowe I) pod pojęciem „siatka przepuklinowa
wykonana
z
włókien
syntetycznych
polipropylenowych
polipropylenowych
poliglekapronowych, częściowo wchłaniana, sterylna, duŜe oczka, jednowłókninowa struktura”
rozumie i będzie wymagał siatki zbudowane z monofilamentowych włókien polipropylenu i
monofilamentowych włókien poliglekapronu – 25: gramatura 28g/m2; średnica porów 3-4 mm;
wchłaniany element poliglekapron-25 (84 dni) cienkie filamenty – poniŜej 1mm; niski odsetek
kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 10
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 (Siatki przepuklinowe I) pod pojęciem „sterylna, syntetyczna
siatka częściowo wchłaniana. Siatka wykonana z wchłanianej wielowłókninowej nici
poliglaktynowej oraz niewchłanialnej wielowłókninowej nici polipropylenowej. MoŜliwość
przycięcia do niezbędnych wymiarów wymiarów kształtów. Włoknina poliglaktynowe ulegają
całkowitemu wchłonięciu w okresie 56-70 dni” rozumie i będzie wymagał siatkę wykonaną z
wchłanianej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici
polipropylenowej; włókna poliglaktynowe ulegają one całkowitemu wchłonięciu w okresie 56-70
dni; waga siatki 25g/m2?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 70
Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć
towar?
Odpowiedź:
Odległość od miejsca rozładunku do magazynu wynosi około 200 metrów.
Pytanie nr 71
Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do
magazynu?
Odpowiedź:
Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do
magazynu.
Pytanie nr 72
Czy istnieją ograniczania dla samochodów cięŜarowych uniemoŜliwiające podjazd do miejsca
rozładunku?
Odpowiedź:
Nie istnieją ograniczania dla samochodów cięŜarowych uniemoŜliwiające podjazd do miejsca
rozładunku.
Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 1
Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy
konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców a
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 1
Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 5 x 7,5 cm.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 1
Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 10 x 10 cm.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub 10 x 10 cm
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Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 2
Pakiet 2, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy
konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 2
Pakiet 2, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny poliuretanowy, jałowy,
przepuszczający powietrze. SłuŜący do mocowania drenów, wkłuć centralnych. Hypoalergiczny
z klejem akrylowym. Posiada proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi. Rozmiar 9 x
11 cm. Dodatkowa etykieta (ramka) pozwala zapisać datę umieszczenia plastra. Sterylny,
jednorazowego uŜytku. Pakowany indywidualnie?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Opatrunek samoprzylepny włókninowy, jałowy z wkładem chłonnym pokryty warstwą
polietylenu (zapobiegającą przwieraniu do rany, z nacięciem i otworem, słuŜący do mocowania
drenów, wkłuć centralnych itp. Hypoalergiczny z klejem akrylowym.
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Opatrunek samoprzylepny włókninowy, jałowy z wkładem chłonnym pokryty warstwą
polietylenu (zapobiegającą przwieraniu do rany, z nacięciem i otworem, słuŜący do mocowania
drenów, wkłuć centralnych itp. Hypoalergiczny z klejem akrylowym. Lub opatrunek
samoprzylepny poliuretanowy, jałowy, przepuszczający powietrze. Hypoalergiczny z klejem
akrylowym. 9 x 11 cm. Dodatkowa etykieta (ramka) pozwala zapisać datę umieszczenia plastra.
Sterylny, jednorazowy
Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 2
Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet?
Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert
większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert
jakościowych i cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 79 dot. pakietu 2
Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 poz. 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
6. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergicnzy na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
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6. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorbującą o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergicnzy na kleju akrylowym,
oraz w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
7. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,
oraz w pakiecie nr 2 poz. 8 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
8. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
8. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,
oraz w pakiecie nr 2 poz. 9 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
9. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,
oraz w pakiecie nr 2 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
10. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,
oraz w pakiecie nr 2 poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
11. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym,
który otrzymuje nowe brzmienie:
11. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub poliuretanowy, z warstwą absorpcyjną o duŜej
chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,
Pytanie nr 80 dot. pakietu 2
Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm. Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
7. 6 -8 cm x 10 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. 6 -8 cm x 10 cm lub 10 cm x 10 cm
Pytanie nr 81 dot. pakietu 5
Pakiet 5, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i
cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 82 pakietu 7
Pakiet 7, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i
cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 83 dot. pakietu 7
Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 7
Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. 6 cmx 7 cm +/- 0,5 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. 6 cmx 7 cm +/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm
Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 18
Pakiet 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek oczny w postaci owalnego plastra,
o wymiarach 65mm x 95mm, delikatny i miękki, wykonany z włókniny, przepuszczający
powietrze, koloru białego, porowaty, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o
rozmiarze 65mm x 35mm. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-papier?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 30
Pakiet 30, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŜliwi równieŜ złoŜenie ofert większej
liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i
cenowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 30
Pakiet 30, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 1
Pakiet nr 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec prostokątny z zaokrąglonymi
brzegami, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
3. 8 cm x 5-10 cm, owalny
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. 8 cm x 5-10 cm, owalny lub prostokątny z zaokrąglonymi brzegami
Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 4
Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulkę bez
dodatkowego pierścienia zabezpieczającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 4
Pakiet nr 4 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran
pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
kolumnie „Rozmiar” pod tabelą dodaje zapis:
**W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niŜ
określona w SIWZ, Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do
wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.

34

Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 4
Pakiet nr 4 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran
pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 90.
Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 9
Pakiet nr 9, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści folie o grubości 30µm spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 9 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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 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
oraz w pakiecie nr 9 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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 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
oraz w pakiecie nr 9 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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 przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany,
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posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia,
nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 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
oraz w pakiecie nr 9 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
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 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
Pytanie nr 93 dot. 12, 14, 15, 16
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki
notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na
podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania
wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ pkt 3.6. pakt b) zmienia zapis z:
b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin waŜności na opakowaniu
handlowym i jeŜeli to moŜliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeŜeli
dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
który otrzymuje nowe brzmienie:
b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin waŜności na opakowaniu
handlowym lub wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeŜeli dotyczy) w
sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
we Wzorze umowy w§ 6 Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje zapis:
6. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
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a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin waŜności na
opakowaniu handlowym lub wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność
(jeŜeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
c) okres waŜności nie krótszy niŜ 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego.
d) dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt
i ryzyko
Wykonawcy
loco
magazyn
Zamawiającego
w
opakowaniach
zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom
transportu, odbioru i przechowywania.
Pytanie nr 94 dot. 18
Pakiet nr 18, 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 działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 18 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
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
kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części
włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z
pulpy celulozowej – 100% bawełny
Pytanie nr 95 dot. 18
Pakiet nr 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompres oczny pakowany pojedynczo sterylny
w opakowaniu papier-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 18 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 lub
kompres oczny włókninowy-celulozowy, 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
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właściwości wyściełające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub
papier-papier lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej
części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej
części z pulpy celulozowej – 100% bawełny
Pytanie nr 96 dot. 19
Pakiet nr 19, pozycja 6-10 Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania i podanie
ceny za opakowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 19 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
pod tabelą dodaje zapis:
**W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niŜ
określona w SIWZ, Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do
wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.
Pytanie nr 97 dot. 19
Pakiet nr 19, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10x10cm,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 98 dot. pakietu 19
Pakiet nr 19, pozycja 10 W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie prosimy o
wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność
postępowania umoŜliwiając złoŜenie ofert większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Pakiecie nr 19 zmienia zapis z:
Pakiet nr 19 – Kompresy

z włóknin

Lp.

Nazwa towaru

1.

Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa
Kompresy włókninowe 40 g /m2, 4-warstwowe, niejałowe op

2.

3.
4.
5.

6.

7.

a 100
Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4 – warstwowe, niejałowe
op a 100
Gaza opatrunkowa, bawełniana, jałowa, kopertowana z gazy
17-nitkowej, o gram min. 23g/m2
Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowana z gazy 17nitkowej o gram min. 23g/m2, jałowa

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 5
Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 5

Rozmiar

J.m.

Ilość

szt

3 000

7,5cm x 7,5cm

szt

2 500

10 cm x 10 cm

szt

35

szt

8 000

szt

4 000

szt

40 000

szt

90 000

1 m2

0,5 m2
5 cm x
5 cm
7,5cm x 7,5cm
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8.
9.
10.

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 10
Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 10
Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe lub 6warstwowe, jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y
wopakowaniu typu blister op a 5

7,5cm x 7,5cm

szt

3 500

10cm x 10cm

szt

10 000

7,5cm x 7,5cm

szt

16 500

Rozmiar

J.m.

Ilość

szt

3 000

7,5cm x 7,5cm

szt

2 500

10 cm x 10 cm

szt

35

szt

8 000

szt

4 000

szt

40 000

który otrzymuje nowe brzmienie:
Pakiet nr 19a – Kompresy

z włóknin

Lp.

Nazwa towaru

1.

Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa
Kompresy włókninowe 40 g /m2, 4-warstwowe, niejałowe op

2.

3.
4.
5.

6.

a 100
Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4 – warstwowe, niejałowe
op a 100
Gaza opatrunkowa, bawełniana, jałowa, kopertowana z gazy
17-nitkowej, o gram min. 23g/m2
Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowana z gazy 17nitkowej o gram min. 23g/m2, jałowa

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 5

1 m2

0,5 m2
5 cm x
5 cm

7.

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 5

7,5cm x 7,5cm

szt

90 000

8.

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 10

7,5cm x 7,5cm

szt

3 500

9.

Kompresy włókninowe 40 g/m2, 4-warstwowe, jałowe, w
opakowaniu typu blister op a 10

10cm x 10cm

szt

10 000

Rozmiar

J.m.

Ilość

7,5cm x 7,5cm

szt

16 500

Pakiet nr 19b – Kompresy
Lp.
1.

z włóknin Y
Nazwa towaru

Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe lub 6warstwowe, jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y
wopakowaniu typu blister op a 5

Pytanie nr 99 dot. pakietu 22
Pakiet nr 22, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową/ligninę pakowaną a’5kg z
przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 22 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ pod tabelą dodaje zapis:
**W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niŜ
określona w SIWZ, Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do
wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.
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Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 23
Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17-nitkowej, 6warstwową, jałową, z nitką radiacyjną z tasiemką w op.a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 101 dot. pakietu nr23
Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17-nitkowej, 4warstwową, jałową, z nitką radiacyjną z tasiemką pakowaną a’2szt?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 23
Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby serwety
posiadały samoprzylepną etykietę?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 32
Pakiet nr 32 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała
noworodków w formie gąbki nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem
aloesu, wykonane w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm.
Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. Czystość
mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niŜ 2013rok na brak zawartości
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.
Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt
pozbawiony latexu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 33
Pakiet nr 33 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone
jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, o
rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 90g/m2. Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO
22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna
potwierdzona badaniami nie starszymi niŜ 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie
jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz
składem. Produkt pozbawiony latexu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 33
Pakiet nr 33 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone
jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, o
rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO
22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna
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potwierdzona badaniami nie starszymi niŜ 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie
jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz
składem. Produkt pozbawiony latexu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 33
Pakiet nr 33 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone
środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar
12cm x 20cm x 1cm. Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008
(certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie
starszymi niŜ 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans,
Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z
nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony
latexu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 34
Pakiet nr 34 pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o składzie: 7080% przędza poliamidowa, 20-30% poliuretanowa?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 36
Pakiet nr 36 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o zawartości gipsu
naturalnego minimum 94%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy trzpień
w formie krzyŜaka o czasie wiązania 5-6 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 36 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95%, gips obustronnie nakładany,
opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne namakanie lub
opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie, szybkowiąŜąca o
czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający
modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z
podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne
namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie,
szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy
rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane
po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm
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oraz w pakiecie nr 36 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95%, gips obustronnie nakładany,
opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne namakanie lub
opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie, szybkowiąŜąca o
czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający
modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki ( z
podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum lub 94%, 95%, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne
namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie,
szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy
rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane
po 2 sztuki ( z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm
Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuści kompresy oczne wyprodukowane z
wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z gazy siatkowej z czystej bawełny, miękkie i
chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, opatrunek o
rozmiarze: 42 x 67 mm, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowe?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 1
Poz. nr 2-4 czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania przylepców pokrytych
hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Przylepiec włókninowy, rozciągliwy, hipoalergiczny, na kleju akrylowym (taśma)
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Przylepiec włókninowy, rozciągliwy, hipoalergiczny, na kleju akrylowym (taśma) lub
przylepiec z hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku
oraz w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3. Przylepiec włókninowy z opatrunkiem hipoalergiczny na kleju akrylowym
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Przylepiec włókninowy z opatrunkiem hipoalergiczny na kleju akrylowym lub przylepiec z
hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku
oraz w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
4. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym
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który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o duŜej chłonności, sterylny,
hypoalergiczny na kleju akrylowym lub przylepiec z hypoalergicznym klejem kauczukowym
bez zawartości tlenku cynku
Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 1
Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania przylepców prostokątnych o
zaokrąglonych rogach?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
oraz w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub 10 x 10 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm
Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 3
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania przylepca pokrytego
hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 3
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku z zabezpieczeniem po
obu jego stronach, przy czym na wierzchniej stronie zabezpieczenie posiada nadrukowane
kwadraty w celu umoŜliwienia dokładnego ucięcia poŜądanego rozmiaru. Zabezpieczenia
posiadają rozcięcie w postaci pofalowanej linii znajdującej się w odległości 1/3 szerokości od
jednego z brzegów opatrunku oraz numerację kolejności zdejmowania zabezpieczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy
równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny
aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków
dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej
akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające.
Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków
dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m. lub z zabezpieczeniem po obu
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stronach, przy czym na wierzchniej stronie zabezpieczenie nadrukowane kwadraty w celu
dokładnego ucięcia rozmiaru.
Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 4
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania przylepca wykonanego z tkaniny
wiskozowej nawiniętego na szpulę bez pierścienia zabezpieczającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 4
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w
rozmiarze 3 x 76 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
3. 3 mm x 75 mm
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. 3 mm x 75 mm lub 3 x 76 mm
Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 7
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku z nacięciem, pokrytego
hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 7
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul w
rozmiarze 7 x 9 cm, wykonanego z folii poliuretanowej wzmocnionej po obwodzie włókniną z
okienkiem umoŜliwiającym obserwację miejsca wkłucia?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm lub 7 x 9 cm
Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 12
Poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawów zabiegowych o
następującym opisie:
Skład zestawu:
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa (2 x 45 cm x 37 cm), regulowana wielkość przylepnego
otworu
1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm
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1 x igła 18G x 1 1/2
1 x igła 22G x 1 1/4
1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml
1 x opatrunek włókninowy przylepny 7,2 x 5 cm
5 x tupfer z gazy wielkości śliwki
Opakowanie:
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, moŜe posłuŜyć jako pojemnik na odpadki.
Opakowanie handlowe a’ 36 zestawów. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego
uŜytku.
LUB
Skład zestawu:
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm
1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml
1 x igła 18G x 1 1/2
1 x igła 22G x 1 1/4
6 x tupfer z gazy wielkości śliwki
1 x opatrunek włókninowy przylepny 7,2 x 5 cm
Opakowanie:
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, moŜe posłuŜyć jako pojemnik na odpadki.
Opakowanie handlowe a’ 24 zestawy. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego
uŜytku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 12
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu o następującym opisie:
Skład zestawu: *
6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych
części), otwór przylepny
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , róŜowa (zapakowana)
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana)
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
Opakowanie
Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, moŜe posłuŜyć jako pojemnik na odpadki.
Opakowanie handlowe a’ 33 zestawy. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego
uŜytku.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 12
Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawów pakowanych w
opakowanie posiadające stałą etykietę z nadrukowanym składem zestawu zaopatrzoną w jedną
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2- częściową etykietę samoprzylepną z numerem katalogowym, numerem serii oraz datą
waŜności, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 121 dot. pakietu nr 15
Poz. nr 1-4- czy Zamawiający w ramach poz. 1-4 dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu do
hemodializy o następującym składzie:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację dotyczącą ilości zamawianych
zestawów.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 122 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o
następującym składzie:

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 123 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o
następującym składzie:
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 124 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawów pakowanych w
opakowania handlowe ( transportowe) a’ 30 szt. ( poz. 1) i a’ 108 szt. ( poz. 2)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 125 dot. pakietu nr 16
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania zestawów pakowanych w
opakowanie posiadające stałą etykietę z nadrukowanym składem zestawu zaopatrzoną w jedną
2- częściową etykietę samoprzylepną z numerem katalogowym, numerem serii oraz datą
waŜności, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 126 dot. pakietu nr 18
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresu ocznego pakowanego w
opakowanie papierowe?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 18 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 lub
papier-papier lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, 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
papier-papier lub papier lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z
zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej
wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny
Pytanie nr 127 dot. pakietu nr 19
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Poz. nr 2-3; 6-10- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów włókninowych
30 gramowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Patrz na odpowiedź 98.
Pytanie nr 128 dot. pakietu nr 19
Poz. nr 6-10- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów włókninowych
pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 129 dot. pakietu nr 19
Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów włókninowych 6warstwowych?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 19 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
10. Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe, jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w
opakowaniu typu blister op a 5
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. Kompresy włókninowe 40g/ m2, 4-warstwowe lub 6- warstwowe, jałowe, z nacięciem w
kształcie litery Y wopakowaniu typu blister op a 5
Pytanie nr 130 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min.
1,12 g lub kompresów 12- warstwowych, spełniających wymagane parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 131 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min.
1,95 g lub kompresów 12- warstwowych, spełniających wymagane parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 132 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 4-6- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów 12- warstwowych o
wadze 1 szt. min. 1,61 g?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 133 dot. pakietu nr 20
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Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów przewiązywanych
papierową taśmą po 10 szt., pakowanych w opakowanie nie posiadające samoprzylepnej
etykiety?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 134 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 8-9- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów bawełnianych
sterylizowanych tlenkiem etylenu, przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt., pakowanych
w podwójne opakowanie, z którego kaŜde wyposaŜone jest w 1 samoprzylepną etykietę z
nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą waŜności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 135 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów pakowanych w
opakowanie a’ 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 136 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 10- 13- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów 12-warstwowych
o wadze 1 szt. min. 1,61 g, przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 137 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 11-13 - czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów pakowanych
opakowanie wyposaŜone w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr
serii oraz datą waŜności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 138 dot. pakietu nr 20
Poz. nr 13- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych
tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie a’ 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 139 dot. pakietu nr 23
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania serwet operacyjnych z gazy 20
nitkowej z nitką radiacyjną i tasiemką, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w
podwójne opakowanie, z którego kaŜde wyposaŜone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą,
rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą waŜności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 140 dot. pakietu nr 24
Poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku zawierającego w
warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego
roztworem Ringera podczas procesu produkcji, działającego 72 godziny z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości tj. 7 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany
roztworem Ringera bezpośrednio przed uŜyciem czas działania 24 godziny
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany
roztworem Ringera bezpośrednio przed uŜyciem czas działania 24 godziny lub zawierający w
warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego
roztworem Ringera podczas procesu produkcji, czas działania 72 godziny z przeliczeniem
zamawianych ilości tj. 7 szt.
oraz w pakiecie nr 24 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany
roztworem Ringera bezpośrednio przed uŜyciem, czas działania 24 godziny
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany
roztworem Ringera bezpośrednio przed uŜyciem, czas działania 24 godziny lub zawierający w
warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego
roztworem Ringera podczas procesu produkcji, czas działania 72 godziny z przeliczeniem
zamawianych ilości tj. 7 szt.
Pytanie nr 141 dot. pakietu nr 24
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5
cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 24 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. średnica 4 cm (+- 1 cm)
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. średnica 4 cm (+- 1 cm) lub 7,5 x 7,5 cm
Pytanie nr 142 dot. pakietu nr 24
Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opatrunku bez właściwości
wodochłonnych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 143 dot. pakietu nr 34
Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość 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 uŜytkowe produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 144 dot. pakietu nr 34
Poz. nr 2-3- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o
szerokości ok. 9 cm w stanie nierozciągniętym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 145 dot. pakietu nr 36
Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania opasek gipsowych o zawartości
gipsu medycznego 94%?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 108.
Pytanie nr 146 dot. pakietu nr 36
Poz. nr 1-2- prośmy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe nawinięte na
tekturowy rulonik?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 36 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne
namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie,
szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy
rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane
po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy lub tekturowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający
równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie
namakanie, szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na
tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe
pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm
w pakiecie nr 36 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum lub 94%, 95%, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający równomierne
namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie namakanie,
szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy

51

rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane
po 2 sztuki ( z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%,, gips obustronnie
nakładany, opaska nawinięta na plastikowy lub tekturowy rdzeń z perforacją, umoŜliwiający
równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyŜak ułatwiający równomiernie
namakanie, szybkowiąŜąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na
tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe
pakowane po 2 sztuki ( z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm
Pytanie nr 147 dot. wzoru umowy
§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i
obniŜenie ich wysokości w następującym zakresie:
- §8 ust. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej lub wadliwej części dostawy
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 148 dot. wzoru umowy
§4, ust. 3 oraz §8, ust. 1d-e- wnosimy o wykreślenie wymienionych paragrafów z warunków
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 149 dot. pakietu nr 20
Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 150 dot. pakietu nr 20
Czy Zamawiający dopuści kompresy spełniające wymagania Pharmakopei Europejskiej i Polskiej
w zakresie gramatury kompresów?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 151 dot. pakietu nr 12
Pakiet 12 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu z włókniny SMS?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa, nieprzemakalna, samoprzylepna o rozmiarze 50cmx 75cm
(+/- 5 cm) – 1 szt.

52

Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa lub włókniny SMS, nieprzemakalna, samoprzylepna o
rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.
Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
Pytanie nr 152 dot. pakietu nr 12
Pakiet 12 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50/75 cm z
otworem przylepnym o średnicy 7cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu
z włókniny SMS?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 153 dot. pakietu nr 12
Pakiet 12 pozycja 3 Czy zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu z włókniny SMS?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3. Zestaw zabiegowy, (do wkłuć centralnych), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Kleszczyki metalowe proste lub imadło o długości 12cm (+/- 2 cm)
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta z laminatu nieprzemakalnego min. 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 75 x 90 cm
(+/- 5 cm) z otworem 8 cm (+/- 1cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt.
Zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/-10 cm)
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Zestaw zabiegowy, (do wkłuć centralnych), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Kleszczyki metalowe proste lub imadło o długości 12cm (+/- 2 cm)
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta z laminatu nieprzemakalnego min. 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 75 x 90 cm
(+/- 5 cm) z otworem 8 cm (+/- 1cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. lub
włókniny SMS,
Zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/-10 cm)
Pytanie nr 154 dot. pakietu nr 14
Pakiet 14 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :
L.p.
Zawartość Pakietu
1

Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą
celulozową

Ilość
1
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2

Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym
otworem o śr. 7 cm

1

3

Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne

2

4

Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)

5

5

Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm

1

6

Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm

1

7

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer

1

8

Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)

1

PAKOWANE OSOBNO
9

Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm

1

10

Cewnik Foley dwudroŜny CH 16 bal.30-50ml z plastikową
zastawką

1

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
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.,
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- 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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis lub
Zestaw do cewnikowania:
- Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową – 1szt,
- Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm – 1 szt,
- Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne – 2 szt,
- Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła) – 5 szt,
- Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm – 1 szt,
- Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm – 1szt,
- Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer – 1szt,
- Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) – 1 ,
PAKOWANE OSOBNO:
- Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm – 1szt,
- Cewnik Foley dwudroŜny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką – 1 szt,
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
Pytanie nr 155 dot. pakietu nr 14
Pakiet 14 pozycja 1Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
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.,
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- 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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis
Pytanie nr 156 dot. pakietu nr 14
Pakiet 14 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Zawartość Pakietu
L.p.

Ilość

1

Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z
warstwą celulozową

1

2

Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z
centralnym otworem o śr. 7 cm

1

3

2

4

Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M
diagnostyczne
Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)

5

Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm

1

6

Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm

1

7

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer

1

8

Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)

1

5

PAKOWANE OSOBNO
9

Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T
sterylny dł. 150cm

1

10

Cewnik Foley dwudroŜny CH 18 bal.30-50ml z
plastikową zastawką

1

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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.
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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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis
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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis lub
Zestaw do cewnikowania:
- Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową – 1szt,
- Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm – 1 szt,
- Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne – 2 szt,
- Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła) – 5 szt,
- Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm – 1 szt,
- Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm – 1szt,
- Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer – 1szt,
- Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) – 1 ,
PAKOWANE OSOBNO:
- Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm – 1szt,
- Cewnik Foley dwudroŜny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką – 1 szt,
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
Pytanie nr 157 dot. pakietu nr 14
Pakiet 14 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
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.,
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- 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, na opakowaniu
centralna etykieta w jezyku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą waŜności,
nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis
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
waŜności, nazwą producenta, słuŜącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis
Pytanie nr 158 dot. pakietu nr 16
Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50/75 cm z
otworem przylepnym o średnicy 7cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS o
gramaturze 35g i rozmiarze 50/75cm? Czy Zamawiający dopuści imadło 15cm? Czy
Zamawiający dopuści noŜyczki 11,5 cm? Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu foliapapier?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 159 dot. pakietu nr 16
Pakiet 16 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13 cm? Czy Zamawiający
dopuści opakowanie typu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 160 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 3 oraz 6
tworząc z nich osobny pod pakiet 1a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej
ilości wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 161 dot. pakietu nr 1
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Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 4, dopuści złoŜenie oferty z opatrunkiem
samoprzylepnym, prostokątnych o wymiarach 9x5cm, spełniającym pozostałe wymagania z
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm lub
prostokątny 9x5cm
Pytanie nr 162 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 1-5 tworząc
z nich osobny pod pakiet 2a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości
wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 163 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 poz. 7 dopuści opatrunki samoprzylepne o wymiarach
nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm, spełniającymi pozostałe
wymagania z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
7. 6 -8 cm x 10 cm lub 10 cm x 10 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. 6 -8 cm x 10 cm lub 10 cm x 10 cm lub 9x10cm
Pytanie nr 164 dot. pakietu nr 3
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3 , dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 2 tworząc z
niej osobny pod pakiet 3a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości
wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 165 dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 , dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 2 tworząc z
niej osobny pod pakiet 5a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości
wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 166 dot. pakietu nr 5
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Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 poz. 1 dopuści złoŜenie oferty z opatrunkiem o
paroprzepuszczalności 720g/m2/24h, z metką dostarczaną w osobnym opakowaniu,
spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 167 dot. pakietu nr 9
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 9 dopuści folie operacyjne o wymiarach nieznacznie
odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x40cm dla poz. 1, 27x40cm dla poz. 2, oraz 50x60cm
dla poz.4, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 168 dot. pkt 11.6 SIWZ
Zamawiający ustalił kryterium oceniania ofert : Łączna cena ofertowa brutto 100%. W związku z
tym zapisem co Zamawiający miał na myśli pisząc „pozostałe kryteria oceny ofert”?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ pkt. 11.6. zmienia zapis z:
11.6. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
który otrzymuje nowe brzmienie:
11.6. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny. Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Pytanie nr 169
Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie
wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z
normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej (raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji
wykonywanej z określoną częstotliwością) , PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego
prawem od kaŜdego producenta jałowych wyrobów medycznych?
Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, poniewaŜ
walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42
EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program
umoŜliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W
wyniku walidacji otrzymujemy dowód, Ŝe dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych
warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy
opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest
przeprowadzana dla kaŜdej przemysłowej formy jałowienia (m.in. pary wodnej, tlenku etylenu)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 170 dot. pakietu nr 7
Pakiet 7, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt. z
przeliczeniem ilości. Taka zmiana pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny zamówienia w
zakresie tego pakietu?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
pod tabelą dodaje zapis z:
**W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niŜ
określona w SIWZ, Zamawiający wyraŜa zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do
wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.
Pytanie nr 171 dot. pakietu nr 7
Pakiet 7, poz.2: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 x 5,8cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm lub 7 x 9 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm lub 7 x 9 cm lub 8 x 5,8cm
Pytanie nr 172 dot. pakietu nr 12
Pakiet 12, poz.1 i 2: Czy Zamawiający dopuści zestawy dodatkowo posiadające kompresy
włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa lub włókniny SMS, nieprzemakalna, samoprzylepna o
rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.
Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:
Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.
Pęseta jednorazowa – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa lub włókniny SMS, nieprzemakalna, samoprzylepna o
rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.
Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.
w pakiecie nr 12 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:
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Skład:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm
(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw
zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:
Skład:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm
(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw
zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.
Pytanie nr 173 dot. pakietu nr 12
Pakiet 12, poz.2: Czy Zamawiający dopuści zestaw który posiada serwetę włókninową 2warstwową z warstwą chłonną w roz. 60 x 50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 12 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:
Skład:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm
(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw
zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.

który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:
Skład:
Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.
Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.
Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.
Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm lub 60 x 50cm
(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw
zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)
kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.
Pytanie nr 174 dot. pakietu nr 15
Pakiet 15: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując kolumnę „rozmiar” do formularza
cenowego? JeŜeli nie to proszę o wyjaśnienie czego rozmiar Zamawiający miał na myśli.
Odpowiedź:
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Patrz odpowiedź nr18.
Pytanie nr 175 dot. pakietu nr 16
Pakiet 16 poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z jedną pęsetą metalową
adison, metalowym igłotrzymaczem i noŜyczkami metalowymi do załoŜenia szwów i jedną
pęsetą plastikową wzmocnioną z ogranicznikami bocznymi słuŜącą do przytrzymania opatrunku
przy dezynfekcji rany? 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 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy
włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub śliwka z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8.
Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister”
dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2
50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min.
39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt.
4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. NoŜyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy
włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub śliwka z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8.
Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister”
dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis lub zestaw z jedną pęsetą metalową adison,
metalowym igłotrzymaczem i noŜyczkami metalowymi do załoŜenia szwów i jedną pęsetą
plastikową wzmocnioną z ogranicznikami bocznymi słuŜącą do przytrzymania opatrunku
przy dezynfekcji rany
Pytanie nr 176 dot. pakietu nr 20
Pakiet 20, poz. 10, 11: Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z wymaganiami
Zamawiającego nie przewiązywane nitką?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 20 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
10. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8–warstwowe, o gram min. 1,31g/m2, z nitką
radiacyjną, przewiązywane nitką, ałowe, opakowanie typu blister, op a 10
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8–warstwowe, o gram min. 1,31g/m2, z nitką
radiacyjną, jałowe, opakowanie typu blister, op a 10

oraz w pakiecie nr 20 poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
11. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min 1,31g/m2, przewiązane
nitką po 10 sztuk, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu papier/folia, opis ** op a 20
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który otrzymuje nowe brzmienie:
11. . 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
Pytanie nr 177 dot. pakietu nr 22
Pakiet 22 poz.3: Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem
ilości?
I zaoferowanie ceny za 1kg?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 99.
Pytanie nr 178 dot. pakietu nr 31
Pakiet 31, poz. 3, 4: Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku tego rodzaju pieluchomajtek
ściągacz taliowy był umieszczony jedynie w tylnej części wyrobu. Ze względu na przeznaczenie
wyrobu dla osób z niską masą ciała, dwa ściągacze taliowe nie spełnią przeznaczonej im funkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 31 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
3. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki ze ściągaczem taliowym umieszczonym
jedynie w tylnej części wyrobu.
oraz w pakiecie nr 31 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
4. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne
przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na
zewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki ze ściągaczem taliowym umieszczonym
jedynie w tylnej części wyrobu.
Pytanie nr 179 dot. pakietu nr 35
Pakiet 35, poz.1-3: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego
pakietu? UmoŜliwi to złoŜeni oferty konkurencyjnej.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 26.
Pytanie nr 180 dot. pakietu nr 36
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Pakiet 36, poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 3 x
10 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 181 dot. pakietu nr 20
Pakiet 37 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 5m x 15cm z dwoma
zapinkami, niejałową?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 37 poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:
5. Opaska elastyczna z dwoma zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania
(nierozłączny element opaski elastycznej), pakowana pojedynczo, niejałowe 4 m x 15 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Opaska elastyczna z dwoma zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania
(nierozłączny element opaski elastycznej), pakowana pojedynczo, niejałowe 4 m x 15 cm lub 5m
x 15cm z dwoma zapinkami, niejałową
Pytanie nr 182 dot. wzoru umowy
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno
zamówiony? Odpowiedź na powyŜsze pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 61.
Pytanie nr 183 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
kara wynosiła 10% niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 184 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne za przekroczenie terminu realizacji dostawy
lub terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy wynosiły 0,2% wartości brutto
niedostarczonej części dostawy za kaŜdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 185 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŜliwość 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
Pytanie nr 186 dot. pakietu nr 4
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Pakiet 4 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie przylepca tkaninowego na rolce, pozostałe zapisy
zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 187 dot. pakietu nr 9
Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby folie
operacyjne były pakowane w opakowania a 10 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 188 dot. pakietu nr 35
Pakiet 35 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkład higienicznego z wkładem
chłonnym, podkład w rozmiarze 58x91cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 35 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
1. 60 cm x 90 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. 60 cm x 90 cm lub 58x91cm
Pytanie nr 189 dot. pakietu nr 35
Pakiet 35 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkład higienicznego z wkładem
chłonnym, podkład w rozmiarze 58x58cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 35 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
2. 60 cm x 60 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. 60 cm x 60 cm lub 58x58cm
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
W SIWZ pkt 4 zmienia zapis z:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,
lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz
asortymentowo-cenowy).
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Dla Pakietów 1 – 14, 16 - 37- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,

66

lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz
asortymentowo-cenowy).
Dla Pakietu 15 - od dnia 01.01.2017 r do dnia 30.04.2017 r.,
Oraz we Wzorze Umowy § 2 pkt. 9. zmienia zapis z:
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,
lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz
asortymentowo-cenowy).
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Dla Pakietów 1 – 14, 16 - 37- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,
lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz
asortymentowo-cenowy).
Dla Pakietu 15 - od dnia 01.01.2017 r do dnia 30.04.2017 r.,
Oraz w pakiecie nr 33 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „ilość” zmienia zapis z:
Pakiet nr 33– Gąbki myjące dla dorosłych
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Gąbka z Ŝelem myjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z włókna
poliestrowego, wymiary min. 20cmx20cmx0,5cm, gramatura min. 100 g/m.
Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niŜ 12 szt. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim.

szt

3 000

2

Gąbka z Ŝelem myjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z włókna
poliestrowego, wymiary min. 20cmx12cmx0,5cm gramatura min. 100 g/m.
Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niŜ 24 szt. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim.

szt

57 000

3

Pianka z Ŝelem mjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z poliuretanu o
wymiarach min. 20cmx12cmx1cm. Gramatura min. 170g/m. Opakowanie
jednostkowe nie mniejsze niŜ 24 sztuki. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim

szt

33 000

który otrzymuje nowe brzmienie:
Pakiet nr 33– Gąbki myjące dla dorosłych
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Gąbka z Ŝelem myjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z włókna
poliestrowego, wymiary min. 20cmx20cmx0,5cm, gramatura min. 100 g/m.
Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niŜ 12 szt. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim.

szt

32 400

2

Gąbka z Ŝelem myjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z włókna

szt

57 000

67

poliestrowego, wymiary min. 20cmx12cmx0,5cm gramatura min. 100 g/m.
Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niŜ 24 szt. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim.

3

Pianka z Ŝelem mjącym do jednorazowego uŜycia, wykonana z poliuretanu o
wymiarach min. 20cmx12cmx1cm. Gramatura min. 170g/m. Opakowanie
jednostkowe nie mniejsze niŜ 24 sztuki. śel musi posiadać raport
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne
przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja
uŜytkowania w języku polskim

szt

3 600

Dodatkowo, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujących punktach:
a) w pkt. 3.3. z:
- Pakiet 19 – Kompresy z włókniny
- Pakiet 35 – Podkład higieniczny i ginekologiczny
na:
- Pakiet 19a – Kompresy z włókniny
- Pakiet 19 b– Kompres z włókniny Y
- Pakiet 35a – Podkład higieniczny
- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny
- Pakiet 35c – Podkład przeciwodleŜynowy
6) w pkt. 6.2. pakt 1 lit. c) z:
Numer
Pakietu
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15

Nazwa Pakietu

17
18

Plastry i przylepce I
Plastry i przylepce II
Plastry i przylepce III
Przylepiec tkaninowy na szpuli
Opatrunki zabezpieczające
Opatrunek z siatki
Opatrunki do mocowania kaniul
Zestawy zabiegowe
Zestawy dla noworodka
Zestaw do cewnikowania
Zestawy do hemodializy
Zestaw do zakładania oraz usuwania
szwów
Kompresy neurochirurgiczne
Kompresy oczne

19

Kompresy z włókniny

20
23

Kompresy z bawełny
Serwety operacyjne
Opatrunki specjalistyczne do
zabezpieczania wkłuć centralnych i
obwodowych
Gąbki myjące dla dzieci
Gąbki myjące dla dorosłych
Podkład higieniczny i ginekologiczny

16

30
32
33
35

Ilość sztuk/opakowań
dotyczy wszystkich
pozycji w Pakiecie
Według zasady:
- tam gdzie j.m. to
„sztuka” – po 2 szt.
próbki,
- tam gdzie j.m. to
„opakowanie” – po 1 op.
Próbki,

68

na:
Numer
Pakietu
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15

Nazwa Pakietu

17
18

Plastry i przylepce I
Plastry i przylepce II
Plastry i przylepce III
Przylepiec tkaninowy na szpuli
Opatrunki zabezpieczające
Opatrunek z siatki
Opatrunki do mocowania kaniul
Zestawy zabiegowe
Zestawy dla noworodka
Zestaw do cewnikowania
Zestawy do hemodializy
Zestaw do zakładania oraz usuwania
szwów
Kompresy neurochirurgiczne
Kompresy oczne

19a

Kompresy z włókniny

19b
20
23

Kompres z włókniny Y
Kompresy z bawełny
Serwety operacyjne
Opatrunki specjalistyczne do
zabezpieczania wkłuć centralnych i
obwodowych
Gąbki myjące dla dzieci
Gąbki myjące dla dorosłych
Podkład higieniczny

16

30
32
33
35a
35b
35c

Ilość sztuk/opakowań
dotyczy wszystkich
pozycji w Pakiecie
Według zasady:
- tam gdzie j.m. to
„sztuka” – po 2 szt.
próbki,
- tam gdzie j.m. to
„opakowanie” – po 1 op.
Próbki,

Podkład ginekologiczny
Podkład higieniczny przeciwodleŜynowy

c) w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ z:
- Pakiet 19 – Kompresy z włókniny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
- Pakiet 35 – Podkład higieniczny i ginekologiczny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
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Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

na:
- Pakiet 19a – Kompresy z włókniny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
- Pakiet 19b – Kompres z włókniny Y
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
- Pakiet 35a – Podkład higieniczny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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- Pakiet 35c – Podkład przeciwodleŜynowy
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
d) we Wzorze Umowy §2 pkt. 7 Załącznik nr 4 do SIWZ z:
- Pakiet 19 – Kompresy z włókniny
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………..
- Pakiet 35 – Podkład higieniczny i ginekologiczny
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
Na:
- Pakiet 19a – Kompresy z włókniny
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
- Pakiet 19b – Kompres z włókniny Y
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
- Pakiet 35a – Podkład higieniczny
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………………
- Pakiet 35c – Podkład przeciwodleŜynowy
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..…………………
Brutto: ………………………… zł /słownie: ………………………………………………

W związku z powyŜszymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu.
Oraz na podstawie art. 12a Ustawy PZP zmienia terminu składania i otwarcia ofert:
W SIWZ pkt 7.10 z:
7.10.Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych” (BZP.38.382-32.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.11.2016 r. godz. 10:30”
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i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Na:
7.10.Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych” (BZP.38.382-32.16)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.11.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oraz w SIWZ pkt. 15.1.z :
15.1.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr
A1, na I piętrze, do dnia 09.11.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

15.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze
(A 21) w dniu 09.11.2016 r., o godzinie 10:30.
Na:
15.1.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr
A1, na I piętrze, do dnia 15.11.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

15.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze
(A 21) w dniu 15.11.2016 r., o godzinie 10:30.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- SIWZ po zmianach z dnia 07.11.2016 r. oraz wszystkimi obowiązującymi załącznikami.

Z powaŜaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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