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Wszyscy Wykonawcy 

 

 
ZP- 3233 /18 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla 
Pracowni Cytostatycznej (znak sprawy: Z/40/PN/18). 

 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,   
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Dotyczy pakietu nr 3 poz.3 

Czy w zadaniu 3 pozycja nr 3 Zamawiający wymaga zgodnego z normą ISO 28620 systemu 
infuzyjnego gwarantującego system zamknięty, czyli bez fitrów na przebiegu linii. Brak filtra 
powietrza na linii infuzyjnej uniemożliwia wnikanie drobnoustrojów i zapobiega potencjalnym 
wyciekom leku. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik 
elastomerowy, co daje użytkownikom zamkniętą, wodoszczelną linie infuzyjną. Przenośny, 
jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz 
ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej 
prędkości przepływu. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. 
Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do 
długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania 
urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające 
możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. 
System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-
FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny 
sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt;  obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; 
nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w formularzu cenowym 
zadania 3 w pozycji 3. 
 

2. Dotyczy pakietu nr 1 poz.10, 36 
Prosimy o wydzielenie poz. 10,36 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym 
firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym 
samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie 
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 1 poz. 10 i 36 i pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 10 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.                        
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 10 wymaga zaoferowania 
koreczków uniwersalnych (pakowanych po 100 sztuk) w ilości 20000 sztuk na okres 24 miesięcy 
i podania ceny jednostkowej netto za 1 sztukę koreczka. 



  

 
4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36 

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny,               
z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem 
przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 
20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej 
z przeźroczystego PVC  55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator 
przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - 
sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, bez dodatkowego zaczepu na zacisku 
rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę                
z tworzywa sztucznego? 
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 36 wymaga zaoferowania 
asortymentu opisanego w SIWZ. 
 

5. Dotyczy pakietu nr 1 poz.36 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez 
ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą 
brak zawartości ftalanów?  
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 36 wymaga zaoferowania 
asortymentu opisanego w SIWZ. 
 

6. Dotyczy pakietu nr 1 poz.36 
Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu 
oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu? 
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 36 wymaga zaoferowania 
asortymentu opisanego w SIWZ. 
 

7. Dotyczy pakietu nr 3 poz.3 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 3 i stworzy z niej oddzielny 
pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 3 i stworzenia                    
z niej oddzielnego pakietu i pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 
8. Dotyczy pakietu nr 3  

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści:  przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik 
elastomerowy        z silikonu, posiadający filtr cząsteczkowy oraz filtr powietrza na przebiegu linii 
infuzyjnej, który zapewnia usuwanie powietrza podczas wlewu i zapobiega przedostawaniu się 
powietrza do pacjenta, podanie leku odbywa się w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie 
zamkniętym, posiada ogranicznik przepływu w postaci kapilary znajdującej się 4 cm od końcówki 
dystalnej linii, pompy wyposażone w zamknięty układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, 
co zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki  system 
automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zabezpiecza 
przed rozproszeniem zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały 
czas podawania leków, punkt wlewu znajduje się w centralnej części pompy, posiada badania 
stabilności leków w urządzeniu, obudowa blokująca promieniowanie UV, nie zawiera DEHP, 
rozmiar: przepływ 5 ml/h, nominalny czas pracy 60h, objętość minimalna 180ml, nominalna 
300ml, maksymalna 360ml, przy wypełnieniu pompy objętością 240 ml, czas pracy wynosi 
48h? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego systemu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania max po 100 szt. 
bez zawartości lateksu z oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym lub potwierdzonym 
oświadczeniem producenta, spełniających pozostałe wymogi siwz. 



  

Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 1 wymaga zaoferowania 
strzykawek w opakowaniach po 100 sztuk o łącznej ilości sztuk na okres 24 miesięcy 10000 
sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z oznaczeniem o braku lateksu na 
opakowaniu zbiorczym. 
 

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 60szt                          
z oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym lub potwierdzonym oświadczeniem producenta, 
spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odp. Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych                          
w opakowania po 60 sztuk z oznaczeniem o braku lateksu na opakowaniu zbiorczym, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
 

11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania max po 120 szt.                     
z oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym lub potwierdzonym oświadczeniem producenta, 
spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odp. Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 2 wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych                          
w opakowania po max 120 sztuk z oznaczeniem o braku lateksu na opakowaniu zbiorczym, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
 

12. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym lub 
potwierdzonym oświadczeniem producenta, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 3 
strzykawek z oznaczeniem o braku lateksu na opakowaniu zbiorczym, spełniających pozostałe 
wymogi SIWZ. 
 

13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 125 szt.                       
z oznaczeniem na opakowaniu zbiorczym lub potwierdzonym oświadczeniem producenta, 
spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 4 
strzykawek pakowanych po 125 sztuk z oznaczeniem o braku lateksu na opakowaniu zbiorczym, 
spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
 

14. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5-8 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton 
Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę 
odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia), co pozwala na precyzyjne 
dawkowanie leku, z oznaczeniem logo producenta na cylindrze i typem strzykawki 
nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy 
PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie 
nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali 
czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek 
klinicznych. 
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 5-8 dopuszcza zaoferowanie 
opisanych powyżej strzykawek przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian. 
 

15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5-8 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach max po 100 
szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym i podaniem ceny za opakowanie 
w/wstrzykawek. 
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 5-8 wymaga zaoferowania 
strzykawek w opakowaniach po 100 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu 
cenowym cenę jednostkową netto za 1 sztukę strzykawki. 



  

 
16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-36 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktów pochodzących od różnych producentów. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania w zadaniu 1 w poz. 1-36 produktów 
pochodzących od różnych producentów. 
 

17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w op. po 80 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 
Odp. Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w poz. 6 dopuszcza zaoferowanie 
strzykawek w opakowaniach po 80 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu 
cenowym cenę jednostkową netto za 1 sztukę strzykawki. 
 

18. Dotyczy pakietu nr 1 poz . 9 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 3częsciowej poj. 1ml z końcówką luer i igła                     
w rozmiarze 0,5 x 16mm z logo producenta nadrukowanym na cylindrze. 
Odp.  Zamawiający w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 9 dopuszcza zaoferowanie 
strzykawki 3-częsciowej poj. 1 ml z końcówką luer i igłą w rozmiarze 0,5 x 16mm z logo 
producenta nadrukowanym na cylindrze. 
 

19. Dotyczy pakietu nr 1 poz.  9 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 3częsciowej poj. 1ml w opakowaniach po 120 
szt. 
Poz. 11, 13,16,17,21,28,33,34,36,37: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co 
pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odp.  Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu – 
materiału pozwalającego na bezpieczną podaż tłuszczy i chemio terapeutyków w opakowaniach 
po 100szt, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zaproponowanego kranika i  pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł w opakowaniach po 100 szt., spełniających pozostałe 
wymogi siwz. 
Odp.   Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 
14 igieł w opakowaniach po 100 szt., spełniających pozostałe wymogi SIWZ. 
 

22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 15 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły tępej w rozmiarze 18G x 40mm z otworem centralnym 
dedykowanej do pobierania leków bez ryzyka zatkania. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanych igieł i  pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 
 

23. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania aparatu do infuzji grawitacyjnej wyposażonego                          
w dwuczęściową komorę kroplową o dł. min.110 mm o wysokim stopniu przezroczystości, 
precyzyjny zacisk rolkowy, bez dodatkowego miejsca na podwieszania kolca, sterylizowanego 
tlenkiem etylenu z nazwą producenta nadrukowaną wyraźnie na opakowaniu jednostkowym. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania zaproponowanych aparatów i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 

 
24. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 17 



  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania aparatu do infuzji grawitacyjnej wyposażonego                          
w dwuczęściową komorę kroplową o dł min.110mmo wysokim stopniu przezroczystości, 
precyzyjny zacisk rolkowy, bez dodatkowego miejsca na podwieszania kolca, sterylizowanego 
tlenkiem etylenu z nazwą producenta nadrukowaną wyraźnie na opakowaniu jednostkowym, 
wykonanego z PCV bez DEHP. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania zaproponowanych aparatów i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 

 
25. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 18 

Prosimy o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej o długości całkowitej 175 cm z komorą 
kroplową o dł. min..110 cm. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego aparatu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

26. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 18 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu infuzyjnego do podaży  TAXOLI, długość 
zestawu  175 CM, manualne odpowietrzenie. w linii filtr  0,2 mikrona maksymalnie 20 cm od 
strony pacjenta,   BEZ PCV i DEHP , Dren bez zawartości DEHP  wykonany z  materiału typu 
low sorbing tj. uniemożliwiający kontakt toczonego leku z poliuretanem i PVC 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

27. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie aparatu do chemioetarpii wykonanego z materiału dwuwarstwowego – 
zewnętrzna warstwa z  PCV bez DEHP oraz wewnętrzna warstwa z PE, bez elementów tritanu. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego aparatu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 

 
28. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie aparatu do chemioetarpii wykonanego z materiału dwuwarstwowego – 
zewnętrzna warstwa z  PCV bez DEHP oraz wewnętrzna warstwa z PE, bez elementów tritanu. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego aparatu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 

 
29. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23 

Prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z materiału dwuwarstwowego – zewnętrzna 
warstwa z  PCV bez DEHP oraz wewnętrzna warstwa z PE, spełniającego pozostałe wymogi 
siwz. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

30. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23 
Prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z PCV bez DEHP, spełniającego pozostałe wymogi 
swiz. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

31. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 19 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego przyrządu do grawitacyjnej podaży 
leków z komorą kroplową z filtrem 15um, z dwoma zaworami bezigłowymi nad komorą 
kroplową w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych koreczkiem, co pozwoli na brak 
dodatkowej dezynfekcji przed podłączeniem krótkich drenów do przygotowania leków. Nad 
komorą kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego  ustawiania odpowiedniego poziomu 
płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu. W dolnej części aparatu 
port do dostrzyknięc w postaci kranika trójdrożnego z samouszczelniającym się                                      
i samodomykającym się zaworem bezigłowym (z gładką powierzchnią do dezynfekcji), który 



  

można używać 140 razy w ciągu 7 dni, na końcu drenu zatyczka z filtrem hydrofobowym 
umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu, łącznik luer lock obrotowy – 
ułatwiający wpięcie linii do pacjenta, zestaw sterylny, bez DEHP, latexu oraz metali. 
Odp.  Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

32. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wielodrożnego bursztynowego, wykonanego                 
z PCV bez DEHP, zestaw zawierający 4 dostępy bezgłowego w postaci zastawek antyzwrotnych 
zabezpieczonych białymi koreczkami, na końcu drenu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego i 
wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko 
wycieku podczas wypełniania linii, bez zastawki zwrotnej w dystalnej części.  Nad komorą 
kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego  ustawiania odpowiedniego poziomu płynu 
w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

33. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wielodrożnego bursztynowego, wykonanego                 
z PCV bez DEHP, zestaw zawierający 4 dostępy bezgłowego w postaci zastawek antyzwrotnych 
zabezpieczonych białymi koreczkami, na końcu drenu łącznik obrotowy  celem bezpiecznego                   
i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko 
wycieku podczas wypełniania linii, bez zastawki zwrotnej w dystalnej części.  Nad komorą 
kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego  ustawiania odpowiedniego poziomu płynu 
w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

34. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego zestawu podłączeniowego wykonanego z 
PCV bez DEHP, bez elementów titranu, port do dostrzyknięć w postaci zastawki antyzwrotnej 
chronionej koreczkiem, na końcu zatyczka z filtrem. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 

 
35. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego specjalnie zaprojektowanym 
kolecem umożliwiającym łatwą penetrację worka infuzyjnego lub butelki infuzyjnej. W kolec 
wbudowany żeński adapter luer lock wyposażony w zastawkę otwarty/zamknięty i nasadkę 
ochronną, który umożliwia pobieranie i dodawanie roztworu. Adapter zamyka się automatycznie. 
W linii 2 zaciski rolkowowe. Dren transparentny, wykonany z poliuretanu,  o średnicy 
wewnętrznej 3 mm, i zewnętrznej 4,1 mm. Długość drenu 40 cm.  Na końcu drenu męski adapter 
luer lock i zatyczka FlowStop z zintegrowaną hydrofobową membraną zapewniająca wewnętrzną 
sterylność.  W linii filtr o powierzchni filtracji 10 cm2 i średnicy porów 0,2 um 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

36. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 35 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bursztynowego podłączeniowego wykonanego z 
PCV bez DEHP, bez elementów titranu, port do dostrzyknięć w postaci zastawki antyzwrotnej 
chronionej koreczkiem. 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego zestawu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 

37. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy przenośnej maty na podłogę o dużej 
chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia 



  

warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo 
poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający 
ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie 
zbiorcze po 13 szt. 
Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

38. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy przenośnej maty  na podłogę o dużej 
chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia 
warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo 
poliestrowa  o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający 
ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie 
zbiorcze po 10 szt. 
Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

39. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego markera jednorazowego 
użytku, atrament - fiolet krystaliczny. Korpus markera wykonany z polipropylenu. W komplecie 
elastyczna linijka z podziałką co 1 mm do 15 cm. 
Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

40. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnej ściereczki do czyszczenia 
powierzchni (50% Poliester, 50% masa celulozowa), gramatura min.54 g/m2, Zdolność do 
absorbowania cieczy min. 591 %, rozmiar 40 x 40 cm, pakowana a’2 szt.  
Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

41. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy półmaski ochronnej dla personelu 
medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001, w kształcie stożka 
jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części 
środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane 
usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort 
użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego 
bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej 
(dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite 
przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy 
wdechu i wydechu ≤2,45 mbar.  
Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu 2 w poz. 5 zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ                          
i  pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

42. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy półmaski ochronnej dla personelu 
medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001, w kształcie stożka 
jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części 
środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane 
usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort 
użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego 
bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej 
(dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite 
przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy 
wdechu i wydechu ≤2,45 mbar.  
Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu 2 w poz. 6 zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ                          
i  pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

43. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7 



  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ratunkowego do usuwania skażenia 
cytostatykami o poniższym składzie:  
1 szt. Chemoprotect® fartuch ochronny rozm L 
1 para TouchNTuff® rękawice ochronne rozm M 
1 para TouchNTuff® rękawice ochronne, rozm L 
1 szt. Maska oddechowa 
1 szt. Gogle ochronne 
1 para Rękawice ochronne (405) 
1 para Ochraniacze na buty 
1 szt. Instrukcja użycia 
1 szt. Informacje Producenta 
2 szt. Znaki ostrzegawcze 
1 szt. Chemoprotect® worek na odpady 
8 szt. Ściereczki chłonne 
1 szt. Pudełko plastikowe 
1 szt. Plastikowy zacisk do worka 
1 szt. Gumowa ściagaczka 
1 szt. Green-Z® proszek 
1 szt. Penseta 
1 szt. Wata 
1 szt. Szufelka 
1 szt. Taśma ostrzegawcza 
Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

44. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych neoprenowych                           
z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz powierzchnia 
delikatnie teksturowana, kolor brązowy (antyrefleksyjny), AQL po zapakowaniu 0,65. Grubość na 
palcu 0,23 mm, na dłoni min.  0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, długość min. 300 mm, 
posiadające mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Produkt 
zgodny z wymaganiami EN 455 -1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, ASTM D6978, EN 
420, EN 388, ASTM F1671. Posiadające badania na przenikalność min. 25 substancji 
chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami 
badań).  Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone 
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. 
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 
antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych,              
o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia 
kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy 
jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. 
Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 -1,2,3,4,  EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 
388, ASTM F1671. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii 
SMT. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm, 
długość min. 290 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i 
poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 
45. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka 
mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, 
na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, długość minimalna 300 mm, zgodne                       
z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, ASTM F1671. 
Odporne na działanie min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 lub równoważną, w tym 
Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). 



  

 Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone 
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 
46. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy ze zbiornikiem elastomerowym zbudowanym z 
silikonu, z elementem kapilarnym umieszczonym w końcówce linii dystalnej, o objętości 
nominalnej 275 mi  i maksymalnej 335 ml o przepływie 5 ml h i czasie pracy 55h z możliwością 
podaży leku przez 48h, reszta zgodna z SIWZ. 
Odp. Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

47. Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w pkt. 2 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo 
Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań 
Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności 
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 

48. Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w pkt. 3 ust. 4 poprzez zamianę  słów 
„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odp. Nie. 
 

49. Dotyczy projektu umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w projekcie umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.    
 

50. Dotyczy projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów ogólnych warunków umowy pkt. 4 ust. 1):  

     4.1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej 
części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy 
Odp.   Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. XVI. 4.1. na następujący: 
„Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto 

niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
netto niezrealizowanej części dostawy, 

 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto 
niezrealizowanej części umowy.” 

 
Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w pkt. XVI. 9.3.:  

zapis o treści:  
„Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                       
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów medycznych 
jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: Z/38/PN/18.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów 
medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej /dane identyfikujące postępowanie, 
np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: Z/40/PN/18.” 
 



  

 Zamawiający zmienia w formularzu cenowym zadania 1 w pozycji 35 opis zestawu 
bursztynowego: 
zapis o treści: 
”Zestaw bursztynowy podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV                          
i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz 
zawór bezigłowy, dren z  zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania 
zestawu, transparentny,  zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 9 i 10  gwarantujący 
szczelność po połączeniu  z poz. 9 i 10.” 
otrzymuje brzmienie: 
”Zestaw bursztynowy podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV                    
i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający 
kolec oraz zawór bezigłowy, dren z  zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas 
wypełniania zestawu, transparentny,  zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 33 
i 34 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 33 i 34.” 
 

W przypadku zaoferowania dopuszczonych asortymentów stosowne zmiany należy umieścić                               
w formularzu cenowym. 

 
W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 1. 

 
Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym zadania 1 w kolumnie ilość sztuk podał ilość sztuk 
asortymentów zapotrzebowanych na okres 24 miesięcy i w kolumnie cena jednostkowa netto wymaga 

podania ceny jednostkowej netto za 1 sztukę. 
 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 27.11.2018 r. do godziny 
12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 27.11.2018 r. na godzinę 13:00. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie: 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający                   
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                        
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 



  

przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może 
zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku  
dla Pracowni Cytostatycznej 

Znak sprawy: Z/40/PN/18 
„Nie otwierać przed 27.11.2018 r. godz. 13.00” 

Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niż do 27.11.2018 r. godz. 12.30. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 27.11.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org                       
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie 
(ogłoszenie nr 500278591-N-2018 z dnia 21.11.2018 r.), które zamieszczone jest także na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 

 


