
Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 
Nr  sprawy;  SP ZOZ DA 0500/10/2021  Zamówienie  na  dostawę  ,,Produkty  lecznicze,  wyroby
medyczne i środki dezynfekcyjne".

1. Czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji ak-
tywnej, postaci, dawce oraz drodze podania?

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyra za zgodę na zmianę postaci form doustnych?
tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki?
Zamiast kapsułek – tabletki, tabletki powlekane lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę zamiast preparatów  o przedłużonym uwalnianiu preparaty 
o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?

Zamawiający dopuszcza.

4.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast
fiolek i odwrotnie?

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w przypadku braku na rynku wymaganego produktu, Zamawiający wyraża zgodę na
wycenę preparatu dostępnego na zgodę MZ?

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu dostępnego na zgodę MZ w sytuacji
braku  na rynku wymaganego preparatu.

6. Proszę o wyjaśnienie, co robić w przypadku zakończenia produkcji danego leku, czy nale-
ży wycenić w ostatniej cenie i umieścić informację o zakończeniu produkcji?

Zamawiający prosi o wycenę w ostatniej cenie wraz z informacją o zakończeniu pro-
dukcji.



7. Czy Zamawiający wymaga aby pakiecie 1.0 poz. nr 297 był preparat Makrogol 74 g x 4
saszetki (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europej-
skie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowa-
niu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza preparat Fortrans.

8. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 1.0 poz. nr 297 był preparat Makrogol (74 g x
4 saszetki, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza preparat Fortrans.

9. Proszę o podanie ilości pakiet 1.0 (podstawowy) pozycja 443

Zamawiający prosi o wycenę 8 opakowań.

10. Pakiet nr 4.3 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szczoteczkędwustronnądo kanału robo-
czego endoskopu, wykonana z nylony, zakończona kulką. Cewnik średnicy 1,7mm, długość
230cm, średnica szczoteczek 5mmi 10 mm?

Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 4.3 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę dwustronnądo kanału roboczego i zaworków. Cew-
nik  średnicy  1,7mm,  długość  230cm.  Szczotka  do  zaworków –średnica  10mm,  długość
40mm.Szczotka do kanału –średnica 5 i 10mm, długość 20mmi 30 mm?

Zamawiający dopuszcza.

12 Pakiet nr 4.3 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę dwustronnądo kanału roboczego endoskopu szczot-
ka. Cewnik średnicy 1,7mm, długość 230cm. Średnica szczoteczki 5mmi 10 mm, długość
20mmi 30 mm?

Zamawiający dopuszcza.



13. Pakiet nr 4.3 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronnądo czyszczenia zaworów: średnica: 5mm,
długość: 30mm oraz średnica: 11 mm, długość 20mm?

Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet nr 4.3 Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii na zimno z funkcją rotacji,jednorazowa,
drut pleciony, 0,40 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową. Cewnik 2,3mm, średni-
ca 15mm, długość 230mm?

Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet nr 4.3 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne bez znacznika głębokości? Reszta parame-
trów zgodnie z SWZ? 

Zamawiający dopuszcza.

16. Czy zamawiający w pakiecie podstawowym 1.0 pozycja 112 colistin proszek do sporzą-
dzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji 1 mln j.m życzy sobie wyceny za jedna fiolkę czy
20 fiolek? (ColistinTZF,1000000IU,liof.d/s.r.d/wst,inf,inh,20f).

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Zamawiający prosi o wycenę 1 opakowania po 20 fiolek.

17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 429. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 7 opakowań prepara-
tu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez
Europejskie  Towarzystwo  Endoskopii  Przewodu  Pokarmowego  (ESGE)  w  rutynowym
przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.



Zgodnie z SWZ. W pozycji 429 Zamawiający wymaga produktu na bazie pikosiarcza-
nu sodu. Preparat zawierający Makrogol oczekiwany jest w pozycji 297.

18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 378. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równo-
ważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądko-
wego?

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 379. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równo-
ważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądko-
wego?

Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 143. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie prepa-
ratu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same wła-
ściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?

Zgodnie z SWZ.

21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 319 – Brak dawki 0,25mg - prosimy o wykreślenie

Zamawiający prosi o wycenę w ostatniej cenie wraz z informacją o zakończeniu pro-
dukcji.

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 201 – czy można zaoferować Calciosel, 10%, roztw.do wstrz.,
10 ml, 5 amp?

Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 127 – czy można zaoferować Panthenol, pianka, 150 ml?

Zamawiający dopuszcza.

24.  Czy Zamawiający w par. 3.2  wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych?
Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy
kurierskiej  dostarczającej  leki  bądź  zbadania  jakościowo  wadliwego  towaru,  a  następnie  (przy
uwzględnieniu  reklamacji)  dostarczenia  towaru.  Wykonanie  tego  w  krótszym  czasie  jest
niemożliwe. 



Zamawiający wydłuży termin rozpatrywania reklamacji.

25. Czy Zamawiający w świetle treści par.  3.6 dopuszcza,  że jedynym  dowodem dostawy jest
faktura VAT dostarczana wraz z tą dostawą? Jest to jedyny u Wykonawcy dokument towarzyszący
danej dostawie. 

Zamawiający dopuszcza.

26. Dot. pakietu 6.1
Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do

mycia  i  dezynfekcji  sprzętu  medycznego,  dużych  powierzchni  wodoodpornych  (łóżek,
podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do
dezynfekcji  materiałów  obiciowych,  tworzywa  ABS,  szkła,  porcelany,  gumy,  stali
szlachetnej,  aluminium,  a  także  niklu  oraz  chromu.  Polecany  do  wyrobów  ze  szkła
akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt
bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiadana opinia producenta materiałów obiciowych w
zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. Spektrum
działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV,
HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio -
1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada
podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Zamawiający dopuszcza.

27.  Dot. Pakietu 6.1 Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i
dezynfekcji  narzędzi  chirurgicznych  i  rotacyjnych  na  bazie  amin,  QAV.  Zawierający  proteazę
rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza
zanieczyszczenia  białkowe.  Przeznaczony  do  dezynfekcji  manualnej  oraz  w  myjkach
ultradźwiękowych.  Zalecany  do  endoskopów,  posiadający  opinię  Vimex.  Wysoka  tolerancja
materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium,
porcelany,  szkła,  gumy,  tworzyw  sztucznych.  Produkt  posiada  opinię  producenta  Chirmed.dot.
kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania:
bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV,
HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie
15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy -
faza 2.1. Op. 1l

Zamawiający nie dopuszcza. Preparat ma wykazywać działanie sporobójcze.

28.  Dot.  Pakietu 6.1 Czy w pozycji  7,  8  oraz  10 Zamawiający dopuści  płyn  do higienicznej  i
chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający
glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV,
HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500:
2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund.
Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także
do dezynfekcji  powierzchni,  w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowania zgodnie z
wymagania Zamawiajacego – 500 ml, 5l oraz 250 ml z atomizerem.

Zamawaiający nie dopuszcza. 



29. Dot. Pakietu 6.1 Czy w pozycji 14 i 15 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia
rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na
produkty  zawierające  mydło.  Produkt  zawiera  substancje  pielęgnujące,  polecany  dla  personelu
medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do
mycia pacjentów z odleżynami.  Skład:  anionowe środki  powierzchniowo czynne,  amfoteryczne
związki  powierzchniowo  czynne  (betaina  kokosowa).  Zawiera  glicerynę.  Produkt  przebadany
dermatologicznie. Op. 500 ml i 5l

Zamawiający dopuszcza.

30. Dot. Pakietu 6.1 Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w
wodzie)  przeznaczony  do  pielęgnacji  skóry  rąk  i  ciała  odżywia,  regeneruje  skórę,  wykazuje
działanie  stymulujące  procesy  odnowy  naskórka.  Posiada  właściwości  nawilżające,  łagodzi
podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po
częstym myciu rąk.  Polecany dla  osób narażonych na wysuszenie i  macerację skóry w wyniku
częstego  mycia  i  używania  rękawic  ochronnych.  Wykazuje  działanie  osłaniające,  szybko  się
wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek.

Zamawiający dopuszcza.

31. Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

Zamawiający nie wydzieli powyższych pozycji.

32. Dot. Pakietu 6.2 Czy w pozycji 4 i 5 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji
małych  powierzchni  i  sprzętu  medycznego,  przeznaczone  także  do  dezynfekcji  powierzchni
mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji
aktywnych.   Zawartość  alkoholu  70g/100  g  produktu.  Zalecane  do  dezynfekcji  sprzętu
medycznego:  łózek,  foteli  zabiegowych,  aparatury  medycznej  i  operacyjnej  oraz  wszelkich
powierzchni  niewrażliwych na działanie  alkoholu.  Spektrum działania  zgodnie z  EN 14885: B,
MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund
przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po
otwarciu  do  21  dni.  Chusteczki  o  wymiarach  13x20  cm,  gramatura  23g/cm2.  Produkt  posiada
badania  dermatologiczne.  podwójna  rejestracja:  wyrób  medyczny  oraz  produkt  biobójczy.
Opakowanie: puszka 100 szt. oraz wkład 100 szt. (z przeliczeniem ilości wymaganych opakowań.

Zamawiający nie dopuszcza. Produkt ma wykazywać działanie wirusobójcze w stosunku do
wirusa Polio.

33.  Dot.  Pakietu  6.2  Czy  w  pozycji  6  i  7  Zamawiający  dopuści  chusteczki  bezalkoholowe
przeznaczone do mycia i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu.  Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Bez zawartości alkoholu,
aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni  Przeznaczone  do
dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  ze  szkła,  porcelany,  metalu,  gumy,  tworzy
sztucznych,  szkła  akrylowego.  Do  zastosowania  na  oddziale  intensywnej  terapii,  blokach
operacyjnych,  do  dezynfekcji  aparatury  medycznej,  sprzętu,  foteli  zabiegowych,  lamp,
inkubatorów.. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F
(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) -
5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: min. 13x20 cm. Wyrób medyczny
oraz  produkt  biobójczy.  Opakowania:  puszka  100  szt.  wkład  100  szt  –  z  przeliczeniem ilości
pełnych opakowań.



Zamawiający nie dopuszcza. Produkt ma wykazywać działanie wirusobójcze w stosunku do
wirusa Rota.

34. Dot. Pakietu 6.2 Czy w pozycji 8 i 9 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do
mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierają-
cy proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia orga-
niczne,  doczyszcza  zanieczyszczenia  białkowe.  Przeznaczony  do  dezynfekcji  manualnej
oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex.
Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej,
niklu,  miedzi,  aluminium, porcelany, szkła,  gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada
opinię  producenta  Chirmed.dot.  kompatybilności  materiałowej.  Aktywność  nieskażonego
roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.ter-
rae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w
czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt
przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Op. 1L

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu sporobójczego.

35. Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 1 pozycja 253 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym 
uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających
przedłużone uwalnianie chlorku potasu. 

Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają 
substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. 

Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i 
zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z 
ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez 
zgłębnik żołądkowy lub jelitowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z 
ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań 
niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Zgodnie z SWZ.

36. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu
wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceu-
tycznym.  Nie  zawiera  substancji  barwiących  ani  innych  dodatków,  które  wpływają  na
wchłanianie i metabolizm glukozy.

Zamawiający dopuszcza.



37. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowa-
nia dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji
jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków,
które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na
walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Zamawiający dopuszcza.

38. Zadanie 5.1 poz. 3:
Czy  Zamawiający  wymaga  ligniny  bielonej,  która  jest  wyrobem  medycznym,  posiadającą  8%
stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w
myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych
nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien
oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20
maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  i  dyrektywy  UE  93/42  EWG  w  sprawie  wyrobów
medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Zamawiający dopuszcza ligninę o podanych parametrach.

39. Zadanie 5.1 poz. 10-12:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  przylepca  na tkaninie  bawełnianej?  Pozostałe
zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie 5.1 poz. 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na włóknie, który jest pokryty klejem
akrylowym? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

41.Zadanie 5.1 poz. 14:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych a`100 z odpowiednim
przeliczeniem oferowanych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

42. Zadanie 5.1 poz. 15-16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych a`50 z odpowiednim
przeliczeniem oferowanych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

43.Zadanie 5.1 poz. 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z nitką RTG? Pozostałe zapisy zgodnie z
SWZ.

Zamawiający dopuszcza.



44. Zadanie 5.3 poz. 2:
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania serwety trzywarstwowej?
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

45. Zadanie 5.3 poz. 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez taśmy przylepnej, ale z dodatkową
kieszenią na płyny i czteroma serwetkami do rąk?

Zamawiający dopuszcza.

46. Zadanie 5.3 poz. 15:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?
- serweta zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o
wymiarach 10cm x 15cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego,
zintegrowana z torbą na płyny, rozmiar serwety: 200x275 cm.
- Serweta z przylepcem, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego:
75cm x 90cm. 
- Ręcznik chłonny wykonany z włókniny 40cm x 20cm - 2 szt. 
- Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace - 9cm x 50cm 1 szt. 
- Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy
nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej: 150cm x 190cm – 1 szt. 
- Serweta na stolik Mayo 145x80cm.
Zestaw spełnia postanowienia aktualnej normy PN-EN 13795.

Zamawiający dopuszcza.

47. Zadanie 5.3 poz. 16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego o szerokości 51cm
i długości 40m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

48. Zadanie 6.5 poz. 2:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawów  w  rozmiarze  10cmx4cmx100m?
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

49. Zadanie 6.5 poz. 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawów  w  rozmiarze  20cmx5cmx100m?
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

50.Zadanie 6.5 poz. 5:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawów  w  rozmiarze  25cmx6cmx100m?
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

51.Zadanie 6.5 poz. 6:



Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  rękawów  w  rozmiarze  30cmx6cmx100m?
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

52.  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit c wzoru umowy wyrażenie „20% wartości
brutto  niezrealizowanych  dostaw”  zostało  zastąpione  wyrażeniem  „5%  wartości  brutto
niezrealizowanych dostaw”.

Zamawiający się zgadza. 

53. Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do
należytego  wykonywania  umowy”?  Zważywszy  na  doniosłe  i  nieodwracalne  skutki  prawne
odstąpienia  od  umowy,  celowe  jest  aby  przed  odstąpieniem  od  umowy  przez  Zamawiającego
wykonawca  został  wezwany  do  należytego  wykonywania  umowy.  Takie  wezwanie
najprawdopodobniej  zmobilizuje  wykonawcę  do  należytego  wykonywania  umowy  i  pozwoli
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są
niekorzystne dla obu stron.
 
Zamawiający się zgadza. 

54. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2.0 w poz. 8,9,10,13,14,15,16,21,22,23,24,25 wyrazi zgodę na 
zaaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo”,z zintegrowanym otworem do 
zawieszania, dwoma osobnymi portami?  Worki „Viaflo” zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych o ponad 60% ponieważ zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu 
kroplowego w systemie zamkniętym. 
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo 
zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji 
zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu 
medycznego oraz pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji 
jest portem jałowym, w którym jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi 
jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, 
dzięki której można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do dostrzykowania 
leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię 
zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów 
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie 
portu do iniekcji. 
W związku z tym , że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym charakteryzują się niską
objętością resztkową i dostarczają ponad 98% objetości leku, co obniża koszty i pozwala na 
efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku. 
Warto podkreślić, że dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania takich właśnie 
produktów podniosłoby konkurencyjność składanych ofert co w konsekwencji pozwoliłoby na 
znaczne poszerzenie wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie medycznym i 
terapeutycznym, a także na zyskanie realnych oszczędności. Ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności kosztów utylizacji odpadów medycznych  o prawie 50% wynikających z mniejszej 
wagi opakowań worków Viaflo po podaży płynu. 

Zgodnie z SWZ.



55. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 
preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 
7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 
1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest 
w  worek Viaflo. 

Zgodnie z SWZ.

56. Czy zamawiający Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był 
pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew  1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l 
antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały 
wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia. 

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

57. Czy Zamawiający Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga zaoferowania preparatu 
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis w 
CHPL).

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

58. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga zaoferowania preparatu 
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność 
fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, 
Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie równocześnie tych leków z owym 
preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym aparatem 
do przetoczeń?

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

59. Pakiet 1.0 poz. 482 w przedmiotowym postępowaniu: 1.Czy Zamawiający, postępując zgodnie z
przepisami  ustawy  Pzp  (art.  99,  ust.  4-6)  dopuści  w  Pakiecie  1.0  poz.  482  zaoferowanie
konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z
nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD,
funkcja autokodowania, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund,
wielkość próbki krwi 5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, podświetlany ekran glukometru, 4
tryby  pomiarów  umożliwiające  kontrolować  glikemię  w  zależności  od  posiłku  ,temperatura
przechowywania pasków 2-32 C, możliwość wykonywania pomiarów u niemowląt (paski opisane⁰
w siwz jej niemają), parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Zgodnie z  SWZ, w których określono minimalne wymagania dla produktu równoważnego
innego producenta.

60. Pakiet  3.0  Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu zaoferowania probówki reakcyjnej,  której
konstrukcja umożliwia pozostawienie w niej wymazówki. W zestawie zawarty jest statyw, który
umożliwia pozostawienie probówki w pozycji pionowej bez jej zakręcania. Celem wykonywania
testów jest szybka diagnostyka pacjentów pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w związku



z  czym wymóg aby  probówka  reakcyjna  została  odstawiona  wraz  z  z  wymazówki  i  szczelnie
zamknięta nie ma uzasadnienia w tym przypadku.

Zamawiający odstępuje.

61. Pakiet 3.0  Czy Zamawiający odstąpi od wymagania buforu inaktywującego wirusa w 10 minut.
Procedura wykonania testu trwa ok. 2 minut. Oczekiwanie dodatkowych 10 minut, aby wirus został
inaktywowany niepotrzebnie wydłuża procedurę testu, a dodatkowo nie zabezpiecza wykonującego
przed skażeniem wirusem przed upływem 10 minut.

Zamawiający odstępuje.

62. Pakiet 3.0  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu łatwo łamiącej się wymazówki, która stwarza
zagrożenie  pozostawienia  części  wymazówki  w trakcie  pobierania  wymazu w nosogardle/nosie
pacjenta.

Zamawiający odstępuje.

63.  Poniższe  pytania  dotyczą  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  pakiecie  4.1,  poz.  81  i  82  w
przedmiotowym postępowaniu:1.Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 81 i 82 z pakietu 4.1
oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność
asortymentowo-cenową  w  przedmiotowym  postępowaniu,  co  przełoży  się  na  uzyskanie  przez
Zamawiającego  bardziej  korzystnych  cen  ofert.  Pozostawienie  wyżej  wymienionych  pozycji  w
dotychczasowym pakiecie  silnie  ogranicza konkurencję wyłącznie  do podmiotów posiadających
pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Zamawiający nie wydzieli powyższych pozycji.

64. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2.0 w poz. 8,9,10,13,14,15,16,21,22,23,24,25 wyrazi zgodę na 
zaaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo”,z zintegrowanym otworem do 
zawieszania, dwoma osobnymi portami?  Worki „Viaflo” zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych o ponad 60% ponieważ zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu 
kroplowego w systemie zamkniętym. 
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo 
zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji 
zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu 
medycznego oraz pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji 
jest portem jałowym, w którym jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi 
jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który ma samozasklepiającą się membranę, 
dzięki której można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do dostrzykowania 
leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię 
zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów 
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie 
portu do iniekcji. 
W związku z tym , że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym charakteryzują się niską
objętością resztkową i dostarczają ponad 98% objetości leku, co obniża koszty i pozwala na 
efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku. 
Warto podkreślić, że dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania takich właśnie 
produktów podniosłoby konkurencyjność składanych ofert co w konsekwencji pozwoliłoby na 
znaczne poszerzenie wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie medycznym i 
terapeutycznym, a także na zyskanie realnych oszczędności. Ze szczególnym uwzględnieniem 



oszczędności kosztów utylizacji odpadów medycznych  o prawie 50% wynikających z mniejszej 
wagi opakowań worków Viaflo po podaży płynu. 

Zgodnie z SWZ.

65. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 
produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 
preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 
7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 
1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest 
w  worek Viaflo. 

Zgodnie z SWZ.

66. Czy zamawiający Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był 
pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew  1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l 
antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały 
wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia. 

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

67. Czy Zamawiający Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga zaoferowania preparatu 
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis w 
CHPL).

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

68. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2.0 w pozycji 26 i 27 wymaga zaoferowania preparatu 
wieloelektrolitowego bez jonów wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność 
fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, 
Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie równocześnie tych leków z owym 
preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym aparatem 
do przetoczeń?

Zamawiający dopuszcza taki preparat, ale go nie wymaga.

69. Zwracamy się z zapytaniem dot. pakietu 1.1 Leki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniższych pozycji i utworzenie dla nich 
odrębnego pakietu, tj:

Gliclazidum 60 mg x 30
tabletek o zmodyfikowanym

29 uwalnianiu op 2
Indapamidum 1,5mg x 30
tabletek o przedłużonym

32 uwalnianiu op 10
Tianeptinum 12,5 mg x 30

53 tabl. op 1



Trimetazidinum 35 mg x 60
tabletek o zmodyfikowanym

54 uwalnianiu op 1

Zamawiający nie wydzieli powyższych pozycji do odobnego pakietu.

70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż 
przedstawiono w SIWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia 
wycenianej ilości:

Pozycja 29 – proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 30 tabl.
Pozycja 32 - proponujemy opakowanie 108tabl. zamiast 30 tabl.
Pozycja 53 - proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 30 tabl.
Pozycja 54 - proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.

Zamawiający wyraża zgodnę z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości.

71. Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też 
zaokrąglając w górę/ dół do pełnego opakowania.

Zamawiający prosi o wycenę w górę do pełnego opakowania.

72.  Do §3 ust.6 projektu umowy. Prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczania odrębnego 
protokołu odbioru w postacie WZ, ponieważ zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez nadzór 
farmaceutyczny faktura spełnia warunki określone dla protokołu dostawy i stanowi potwierdzenie 
realizacji dostaw.

Zamawiający zrezygnuje z  obowiązku dostarczania odrębnego protokołu odbioru w postacie 
WZ.

73.  Do §5 ust. 2 wzoru umowy: W treści wzoru umowy, w §5 ust. 2 po lit. h prosimy o dodanie lit. 
i, j oraz k w brzmieniu: „i) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-
19, j) -z powodu wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne 
itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy, k) z powodu wystąpienia siły wyższej, która 
wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.”.

Zamawiający wprowadzi powyższe zapisy.

74. Do §6 ust.2 lit. c) w związku z §3 ust.6 oraz §4 ust.3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zmianę §6 ust.2 lit. c) w związku z §3 ust.6 oraz §4 ust.3 wzoru umowy dotyczącego
sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych miesięcznie i
zastąpienie go zapisem umożliwiającymi każdorazowo wystawianie i dostarczanie faktur za każdą
zrealizowaną  dostawę  towaru,  z  uwagi  na  uchylenie  z  dniem  1  stycznia  2014  r.  przepisów
dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w
świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o



przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403
ze zm.), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i
doręczania faktur? Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. W
aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie
wystawiania  faktur  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  1485 ze  zm.),  brak  jest  zapisów dotyczących faktur
zbiorczych.  Obecnie  nie  ma  więc  żadnej  podstawy  prawnej,  z  której  wynikałaby  możliwości
posługiwania  się  konstrukcją  faktur  zbiorczych.  Niezależnie  od  powyższego,  zgodnie  z  art.  8a
ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach
handlowych „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku,
potwierdzających  dostawę  towaru  lub  wykonanie  usługi”.  Konsekwencją  powyższego
uregulowania  jest  brak  możliwości  zawierania  w umowach stron  zapisów dotyczących terminu
doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §6 ust.2 lit. c) wzoru umowy
dotknięty jest nieważnością.

Zamawiający wykreśli zapis o fakturach zbiorczych wystawianych miesięcznie i zastąpienie
go  zapisem  umożliwiającymi  każdorazowo  wystawianie  i  dostarczanie  faktur  za  każdą
zrealizowaną dostawę towaru.

75.  Pakiet nr 4.5,  pozycja nr 1 –  Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane
pojedynczo w opakowanie foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

76.  Pakiet nr 4.5,  pozycja nr 2 –  Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane

pojedynczo w opakowanie foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

77.  Pakiet nr 4.5,  pozycja nr 3 –  Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane

pojedynczo w opakowanie foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

78.  Pakiet nr 4.5,  pozycja nr 4 –  Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane

pojedynczo w opakowanie foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

79.   Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:   Poz. 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski

elastycznej zgodnej z opisem, ale pakowanej z jedną zapinką?

Zamawiający dopuszcza.



80. Pakiet nr 5.1 – Opatrunki: Poz. 19, 20, 21 – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku 
z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 
kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany 
dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?
Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w 
rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób 
medyczny, który zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami miał klasę IIa reg. 7 może 
zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych 
czy jakościowych, bo te pozostają bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania
wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do 
procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy, poprzez dodanie 
poniższego zapisu: "Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 
klasy wyrobu medycznego  w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem 
w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 
r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 
93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet nr 5.1 – Opatrunki:Poz. 22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
kompresów zgodnych z opisem, ale 12 warstwowych?

Zamawiający dopuszcza.

82. Pakiet nr 5.1 – Opatrunki: Poz. 32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 
jałowych tupferków „fasolek“ z nitką rtg, pakowanych a‘ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? Pozostałe parametry techniczne zachowane.

Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet nr 5.1 – Opatrunki: Poz. 34 – 38 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski 
gipsowej której czas zanurzenia w wodzie (czas aktywacji) wynosi do 3 sekund?

Zamawiający dopuszcza taką opaskę.

84. Pakiet nr 5.1 – Opatrunki: Poz. 34 – 38 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski 
gipsowej nawiniętej na tekturowy trzpień, co znacznie ułatwia jej modelowanie?

Zamawiający dopuszcza taką opaskę.

85. Dotyczy rozdziału 5, ust. 1, 2)Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zezwolenia,w 
przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności na Wykonawcę?
 
Zamawiający odstąpi. 

86. Pakiet 4.2( rękawice medyczne) poz. 7-11, 16-24 



W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o 
potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie substancji 
chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374-4i EN ISO 16523-1 (zastępujące normę EN 374-3 ).

Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet 4.2( rękawice medyczne) poz. 12-15 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
doprecyzowanie czy wymaga rękawic bezpudrowych czy pudrowanych?

Zamawiający dopuszcza oba typy rękawic.

88. Pakiet 4.2( rękawice medyczne) poz.20-24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 
dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Pragniemy 
zaznaczyć, iż rękawica teksturowana zwiększa właściwości chwytne.

Zamawiający dopuszcza.

89. 1)Wnosimy o modyfikację Rozdziału 5 pkt 1 ppkt 2) SWZ poprzez dookreślenie iż warunek 
nim przewidziany oceniany będzie tylko w stosunku do Wykonawców których oferta obejmuje 
produkty lecznicze tj. w przypadku oferty wykonawcy na wyroby medyczne Zamawiający nie 
będzie wymagać spełnienia tego warunku.

Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 

90. Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 4 pkt 2), ust. 5 i ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż
niniejsze postanowienia zostaną zawarte w umowie tylko pod warunkiem iż zawierana ona będzie z
Wykonawcą który zaoferował dostarczenie produktów leczniczych.

Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 

91. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający 
zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości 
wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”UZASADNIENIE: Pandemia 
COVID-19 -w zrozumiały sposób -doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu 
na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania –nie 
tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży 
materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, 
wprowadzane przez kolejne państwa -ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia 
eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich 
wytwarzania -mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne 
dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług 
transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani 
przezwyciężyć przyczyn -dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa 
radykalnemu ograniczeniu. Co istotne -z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej 
możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie –na jak długo. W kontekście 
powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla 
zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP -
odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 



92. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji 
reklamacji ilościowej do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot 
uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie 
może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy,musi mieć na uwadze 
ograniczenia wynikające z art. 3531KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, 
zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. 
(Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu 
Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Zamawiający wydłuży termin rozpatrywania reklamacji.

93. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 lit. g) dla swojej ważności nie wymaga 
zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy. 

94. Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W 
takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana 
zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a 
mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy 
podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany 
stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich 
cenach.
Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 

95. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający 
nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 

96. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 2 pk a) – c):
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% wartości brutto nie zrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w
dostawie  ponad  termin  określony  w  umowie,  jednak  nie  wiecej  niż  10  %  wartości  brutto
niezrealizowanej części zamówienia
b)  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto  zareklamowanych  przez  Zamawiającego  produktów
nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową, ,
jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto zareklamowanej części zamówienia



c)  w  wysokości  10% wartości  brutto  zrealizowanych  dostaw  w  miesięcznym  okresie
rozliczeniowym (w miesiącu,  w którym doszło  do naruszenia),  za  każdy przypadek naruszenia
postanowień §4 ust. 3 i §3 ust. 6, jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto dostaw, które zostały
wykonane z powyższymi naruszeniami

Wzór umowy zostanie zmodyfikowany. 

97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w §  4 ust. 7  poprzez zamianę  słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Zamawiający zmieni „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe w transakcjach handlowych”.

98. Pakiet nr 6.1 poz. 17

Czy zamawiający dopuści inkrustowane chlorem (troklozen sodu),  suche chusteczki do mycia i

dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam

krwi. Chusteczki wykazują działanie: bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze (M. avium, M.

terrae), grzybobójcze (C. albicans, A. Niger) w warunkach brudnych w 15 minut, sporobójcze (EN

13704) przeciwko: B. subtilis, C. difficile (warunki brudne), C.difficile 027, C.perfringens – w 15

min.,  C. sporogenes – 60 min., wirusobójcze (EN 14476) w warunkach brudnych wobec Polio,

Adeno i Noro w 5 minut. Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5

min. (warunki brudne). Chusteczki o wymiarach 19cm/24cm, o gramaturze 60 g/mkw, 1 chusteczka

uwalnia 10 000 ppm aktywnego chloru. Przebadane z normą EN 16615:2015. Opakowanie ‘a 25

sztuk z przeliczeniem ilości.

Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet nr 6.1 poz. 19

Czy  zamawiający  potwierdza,  że  wymaga  do  zaoferowania  preparat  płuczący  oraz  wiążący

twardość wody do myjni-dezynfektorów utensyliów sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą

płynny  środek  myjący.  Odpowiedni  do  wody  o  każdym  stopniu  twardości.  Koncentrat  o

wydajności: 1-3 ml na litr, w zależności od stopnia twardości wody i stopnia zabrudzenia. Składniki

według rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: poniżej 5% fosfonianów, 15-30% EDTA.

Wyrób medyczny kl. I. Zastosowanie: usuwanie organicznych i mineralnych zanieczyszczeń oraz

ochrona generator pary, rur i dysz przed tworzeniem kamienia kotłowego. Wartość pH koncentratu

ok. 11,5. Opakowanie ‘a 5 L. Preparat typu Neodisher SBR extra.

Zamawiający potwierdza.



100. Dotyczy paragraf 1 ust. 4, 5

W związku z tym, że przedmiotem umowy są preparaty nie będące tylko produktami leczniczymi,

ale  również  wyroby  medyczne,  produkty  biobójcze  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiajacy

wymaga  dokumentów  dopuszczających  oraz  ich  dystrybucji  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach

medycznych, produktach biobójczych.

Zamawiający potwierdza.

101. Dotyczy paragraf 2 ust. 4

W  związku  z  tym,  że  Wykonawca  będzie  dostarczał  wyroby  medyczne,  produkty  biobójcze

prosimy o potwierdzenie, że na wezwanie Wykonawca dostarczy aktualne pozwolenia oraz karty

charakterystyki zgodnie z ich klasyfikacją.

Zamawiający potwierdza.

102. Dotyczy paragraf 3 ust. 6

Czy Zamawiajacy dopuści dostarczanie wraz z każda dostawą towaru dokumentu typu faktura.

Zamawiający dopuszcza.

103. Pakiet 4.2 poz.1-3
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki:
Palec –0,12±0,01 mm, 
dłoń – 0,10±0,01 mm, 
mankiet – 0,07±0,01 mm.

Zamawiający dopuszcza.

104. Pakiet 4.2 poz.1-3
Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 6N.

Zamawiający dopuszcza.

105. Pakiet 4.2 poz.4-6
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki:
Palec – min. 0,11 mm
dłoń – min. 0,09mm, 
mankiet – min.0,05 mm.

Zamawiający dopuszcza.

106. Pakiet 4.2 poz.4-6
Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 6,5N.

Zamawiający dopuszcza.



107. Pakiet 4.2 poz. 7-11
Prosimy o dopuszczenie rękawic i długości min. 260-280mm, dopasowanej do rozmiaru.

Zamawiający dopuszcza.

108. Pakiet 4.2 poz. 16-19
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy sterylnej bezlateksowej wykonanej z neoprenu z
syntetyczną  powłoką  polimerową  wewnątrz  oraz  syntetyczną  warstwą  polichloroprenową  na
zewnątrz.

Zamawiający dopuszcza.

109. Pakiet 4.2 poz. 20-24 
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości:

• Grubość (pojedyncza ścianka) min.:
Palec: >=0,11 mm
Dłoń: >=0,06 mm
Mankiet >= 0,05 mm

Zamawiający dopuszcza.

110. Pakiet 4.2 poz.20-24
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki:

Palec: 
Dłoń: 0,09 mm
0,07mm
Mankiet: 0,05mm.

Zgodnie z SWZ. 

111. Pakiet 4.2 poz. 25-26
Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki:
palec: min. 0,12 mm, dłoń: min. 0,08 mm, mankiet: min. 0,05 mm

Zamawiający dopuszcza.

112. Grupa 5 .4 POZ.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek typu furażerka z opaska przeciwpotną na czole 
wiązane na troki.

Zamawiający dopusza.

113. Grupa 5.4 poz. 5-7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS.

Zamawiający dopuszcza.

114. Grupa 5.4 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty z mocnej wytrzymałej foli o grubości 
35 um ,ściąganej z pojedynczą mocna gumką. 



Zamawiający dopuszcza.

115. Pakiet 4.2. pozycja 1, 2, 3

Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  lateksowe o  grubości  na  palcu  0,11mm +/-0,02,  na  dłoni

0,10±0,02 mm, na mankiecie 0,07±0,02 mm, których siła zrywu wynosi min. 6N?

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

116. Pakiet 4.2. pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11 mm +/-0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02

mm, na mankiecie 0,07±0,02 mm, których siła zrywu wynosi min. 6N, a zawartość protein ≤ 50

mg/g?

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

117. Pakiet 4.2. pozycja 7, 8, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ≤ 89 mg/g?

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

118. Pakiet 4.2. pozycja 7, 8, 9, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu 0,16 mm +/- 0,02?

Zgodnie z SWZ.

119. Pakiet 4.2. pozycja 16, 17, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe o grubości na palcu 0,20 mm +/- 0,02?

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

120. Pakiet 4.2. pozycja 20, 21, 22, 23, 24

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,08 mm +/- 0,01?

Zgodnie z SWZ.

121. Pakiet 4.2. pozycja 25, 26

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o długości min. 290 mm?

Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet 4.2. pozycja 25, 26



Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu 0,17 mm +/- 0,02, na dłoni 0,14

mm +/-0,02, na mankiecie 0,10 mm +/- 0,02?

Zamawiający dopuszcza.

123. Pakiet 5.1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

124. Pakiet 5.1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

125.Pakiet 5.1, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym?

Zamawiający dopuszcza.

126. Pakiet 5.1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem akrylowym?

Zamawiający dopuszcza.

127. Pakiet 5.1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

128. Pakiet 5.1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

129. Pakiet 5.1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe?

Zamawiający dopuszcza.

130. Pakiet 5.1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nitki RTG?

Zgodnie z SWZ.



131.Pakiet 5.1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści jałowe tupferki „rożki”?

Zamawiający dopuszcza.

132.Pakiet 5.1, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25 szt. z przeliczeniem na 336op?

Zamawiający dopuszcza.

133. Pakiet 5.3, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji serwet 2-warstwowych, czy 3-warstwowych?

Zamawiający oczekuje serwet dwuwarstwowych.

134.Pakiet 5.3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i 

podaniem ceny za opakowanie?

Zamawiający dopuszcza.

135. Pakiet 5.3, pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą PN-EN 13795 (w przypadku serwet z 

gazy nie ma ona zastosowania) i dopuści serwety spełniające wymogi normy PN-EN 14079?

Zamawiający odstąpi.

136.Pakiet 5.3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm?

Zamawiający dopuści.

137.Pakiet 5.3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii/operacji brzusznych z serwetą główną z otworem 

wypełnionym folią chirurgiczną? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

Zamawiający dopuści.

138.Pakiet 5.3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw laparoskopowy z serwetą operacyjną z otworem wypełnionym 

folią operacyjną?

Zamawiający dopuści.



139. Pakiet 5.4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g 

g/m²,  ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100

szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i 

wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Zamawiający dopuści.

140. Pakiet 5.4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych 

ilości?

Zamawiający dopuści.

141.  Pakiet 7.3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych,

plecionych  z  kwasu poliglikolowego  powlekanych  polikaprolaktonem i  stearynianem wapnia  o

okresie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok.70% po 2 tygodniach,

ok. 50% po 3 tygodniach od zaimplantowania?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.3

142. Pakiet 7.3 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.3

143. Pakiet 7.4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, syntetycznych, 

wchłanialnych, 100% kwas poliglikolowy, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, 

w kolorze fioletowym, okres wchłaniania 60-90dni, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 

dni, ?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.4

144.Pakiet 7.4 pozycja 2-6, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.4

145. Pakiet 7.4 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.4



146.  Pakiet  7.4  pozycja  8 –  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  igły  wzmocnionej

pogrubionej o długości 65mm?

W postępowaniu nie występuje pakiet 7.4

147. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 1-3:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do cewnikowania pęcherza moczowego typu
Foley?

Zamawiający dopuszcza.

148. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 6-8:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników z balonem o pojemności 5-10 ml, spełniające
pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

149. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Zamawiający dopuszcza.

150. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 11-13:
Czy zamawiający dopuści dren z perforacją na dł. 14 cm od dystalnego końca?

Zamawiający dopuszcza.

151. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 35:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2x38, spełniającej
pozostałe wymagania SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

152. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 80:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie maski tlenowej z workiem do podawania
wysokiej koncentracji  tlenu o następujących parametrach: wykonane z medycznego PVC, jeden
bezpieczny  zawór  otwarty,  posiada  regulowany  metalowy  klip  na  nos,  regulowane  elastyczne
mocowanie z tyłu głowy, maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką
jednokierunkową,  dren  długości  2  metry,  pojemność  worka  (rezerwuar)  około  1  000  ml,
sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, maska w rozmiarach
S, M, L, XL.

Zamawiający dopuszcza.

153. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 86:
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 13x235 cm, spełniająca pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza.



154. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 89:
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,53x103, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

155. Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 4.1. poz. 90:
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,53x88, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

156. Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1, 2, 3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2; pozycje: 1, 2 3): przedłożenia

kart  produktowych  /  kart  technicznych,  wystawionych  przez  producenta,  które  będą  jawne  dla

Zamawiającego oraz  innych ewentualnych wykonawców i  staną  się  potwierdzeniem wymogów

zawartych  w  SWZ?  Należy  nadmienić,  że  karta  produktowa  /  techniczna  stwierdza  obecność

wszystkich  elementów  składowych  produktu,  jak  również  posiada  zapis  mówiący  o  poziomie

chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Zamawiający dopuszcza przedłożenie kart produktowych.

157. Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1, 2, 3:

Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  5.2;  pozycje:  1,  2  3):

pieluchomajtki dla dorosłych z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów,

które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza oraz eliminują możliwość powstania obtarć w

okolicach podbrzusza  szczególnie  u pacjentów z  nadwagą (co często ma miejsce w przypadku

zastosowania ściągacza przedniego)?

Zamawiający dopuszcza.

158. Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1, 2, 3:

Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  5.2,  pozycje:  1,  2,  3):

pieluchomajtek dla dorosłych o poziomach chłonności:  pozycja 1 – 2400g; pozycja 2 – 2600g;

pozycja  3  –  2700g  -  należy  zauważyć,  iż  przy  obecnym  zapisie  dopuszczone  są  produkty  o

najniższych  poziomach  chłonności,  które  są  rekomendowane  dla  osób  z  ciężkim  NTM,  a  w

praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające

się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.

Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o podanych stopniach chłonności.

159. Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1, 2, 3:

Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  5.2;  pozycje:  1,  2  3):

pieluchomajtek  posiadających  system  szybkiego  wchłaniania,  który  umożliwia  maksymalnie

szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta?

Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich

standardach jakościowych i  zapewniają  pacjentom maksymalną ochronę.  Dodatkowo korzystnie



wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również

ilość prania pościeli.

Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki z systemem szybkiego wchłaniania.

160. Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2; pozycja: 1): pieluchomajtki w

rozmiarze M o minimalnym rekomendowanym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm?

Zamawiający dopuszcza.

161. Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2; pozycja: 2): pieluchomajtki w

rozmiarze L o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm?

Zamawiający dopuszcza.

162. Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2; pozycja: 3): pieluchomajtki w

rozmiarze XL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 120cm i maksymalnym 170cm?

Zamawiający dopuszcza.

163. Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5.2; pozycja: 3): złożenie 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 zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów -

rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna

ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w

rozmiarze  L  o  maksymalnym  obwodzie  produktu  160cm  daje  możliwość  zaproponowania

Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Zamawiający dopuszcza.

164. Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 5.2. poz. 1, 2, 3:

Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  nr  5.2,  pozycje:  1,  2,  3):

pieluchomajtek,  które  posiadają  laminat  oddychający/paroprzepuszczalny  na  całej  powierzchni

produktu?

Zamawiający dopuszcza takie pieluchomajtki, ale ich nie wymaga.

165. Pytanie nr 19:

W związku  z  faktem,  iż  Zamawiający  w  ww.  postępowaniu  oczekuje  zaoferowania  wyrobów

medycznych, co do których producenci określili  specjalne warunki magazynowania i  transportu



(np.  dla  strzykawek,  przyrządów  wymagana  temperatura  wynosi  10-350C,  igieł,  cewników,

zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i

w  jaki  sposób  Zamawiający  będzie  sprawdzał  czy  zakupiony  produkt  był  magazynowany  i

transportowany  z  zachowaniem  wymaganych  warunków.  Pragniemy  nadmienić,  że  zgodnie  z

nowym  rozporządzeniem  unijnym  (UE)  2017/745  (rozporządzenie  MDR)  to  na  dystrybutorze

sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z  warunkami

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko

użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  magazynował  i  transportował  wyroby

medyczne zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta. 

166. Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3

(rozporządzenie  MDR) dystrybutorzy  muszą  zapewnić,  że  w czasie,  gdy są  odpowiedzialni  za

wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez

producenta?

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  magazynował  i  transportował  wyroby

medyczne zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta. 

167. Pytanie nr 21:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE)

2017/745,  art.  14,  pkt  3  (rozporządzenie  MDR)  Zamawiający  wymaga  przedstawienia  wykazu

odpowiednich  środków  transportu  tj.  samochodów  z  zabudową  typu  izoterma  z  możliwością

rejestracji i wydruku temperatury?

Zamawiający nie wymaga.

168. Pytanie nr 22:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE)

2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania

dostaw  za  pomocą  standardowej  usługi  kurierskiej  bez  możliwości  rejestracji  i wydruku

temperatury?

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  magazynował  i  transportował  wyroby

medyczne zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta. 



169. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu

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

sprzedaży  materiałów eksploatacyjnych  i  środków do  sterylizacji,  projektowania,  rozwoju,  ser-

wisu,  walidacji  oraz  sprzedaży  oprogramowania  IT  i  pracami  projektowymi  i  budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie zobowiązującymi

wymaganiami i normami.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

170.  Dotyczy  pakiet  6.5  poz.  1-122.Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  rękawy  zgrzewalne  w

temperaturze 150-200 st. C?

Zamawiający dopuszcza.

171. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 1-122. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się

informacja o kolorze wskaźników przed i  po sterylizacji  w języku polskim? Takie rozwiązanie

minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

172. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 1-122.Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań 
Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który 
informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

173. Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga 
rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co 
gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem. 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

174. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 1-122.Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał 
postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą 
PN 868 ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

175. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 17.Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw z fałdą o rozmiarach 75mm 
x 30mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.



176. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 28.Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw z fałdą o rozmiarach 
100mm x 40 mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.

177. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 49.Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw z fałdą o rozmiarach 
200mm x 50mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.

178. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 510.Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw z fałdą o rozmiarach 
250mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.

179. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 611.Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw z fałdą o rozmiarach 
300mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.

180. Dotyczy pakiet 6.5 poz. 1812.Czy Zamawiający zgodzi się na torebki w rozmiarze 200x 
330mm?

Zamawiający dopuszcza.


