
  

Grudziądz, dnia  13.03.2019 r. 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
ZP- 467/2019 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak 
sprawy: Z/5/PN/19). 

 
 

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

1. Dotyczy zadania 27 – Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość złożenia oferty folii na 
mikroskop ProErgo rozm. 117x267 cm, podgląd dla asysty z lewej i prawej strony, jednorazowy, 
sterylny. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 
 

2. Dotyczy zadania 2 –  Czy Zamawiający zgodzi się na przystąpienie do przetargu do zadania nr 2 
– z hemofiltrami o powierzchni membrany 1,35 m2 ?  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

3. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z 
medycznej jakości PCV bez zawartości ftalanów, nieslikonowaną, przy spełnieniu pozostałych 
wymagań? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

4. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z wyraźnym 
znacznikiem głębkości w postaci dwóch wyraźnych pasków na rurce, tak jak obecnie stosowana 
przez Zamawiającego? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
5. Dotyczy zadania nr 22 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki w opakowaniu papier- folia bez 

dodatkowy zgrzewów, tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
6. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści rurkę z mankietem zwężającym się 

ku dołowi (płaski przed wypełnieniem), tak jak obecnie stosowana przez Zamawiającego? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

7. Dotyczy zadania nr 22 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach FR6 (2,5-
3,5), FR 10 (3,5-6,0),  FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0), przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

 



  

8. Dotyczy zadania nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę wyprofilowaną anatomicznie,  
z wypukłą kopułą ułatwiająca chwytanie maski i pracę w wilgotnym środowisku (w zamian 
„rowkowania”), spełniającą pozostałe wymagania? 
Odp. Nie. 
 

9. Dotyczy zadania nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łącznik noworodkowy elastyczny, 
karbowany, typu martwa przestrzeń z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i 
bronchoskopii, z elastycznym kapturkiem z zatyczką o długości 5-15 cm, ze złączem 15M-
15F/22M? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 
 

10. Dotyczy zadania nr 5 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley 2-drożne silikonowane, 
sterylne z dwoma otworami bocznymi? 
Odp. Nie. 

 
11. Dotyczy zadania nr 9 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe w rozmiarach 6-

10 o długości 800mm oraz w rozmiarach 12-20 o długości 1250 mm, posiadające kolorowy, 
półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar zgłębnika ze zintegrowaną zatyczką oraz bez 
łącznika w przypadku gdy konektor zgłębnika umożliwia podłączenie strzykawek w rozmiarach 
2ml, 5ml, 10ml i 20ml, sterylne?   
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 do 
osobnego pakietu.   
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania. 
 

12. Dotyczy zadania nr 9 poz. 1 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co 
umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
13. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem 

głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła rurki? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

14. Dotyczy zadania nr 22 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 2,5 – 10,0 co 0,5? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

15. Dotyczy zadania nr 22 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone, 
silikonowane, sterylne, linia RTG na całej długości, wyposażona w prowadnicę wykonaną z 
aluminium pokrytego tworzywem medycznym, rurki bez ftalanów, znacznik głębokości w postaci 
jednego grubego ringu dookoła rurki, łącznik 15mm, oznaczenie rozmiaru na łączniku, balonie 
kontrolnym oraz tuż pod łącznikiem na rurce, balon uszczelniający w kształcie walca, opakowanie 
folia-papier w kształcie łuku, które zapewnia zachowanie anatomicznego kształtu rurki w 
rozmiarach 2,5-10 co 0,5? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

16. Dotyczy zadania nr 22 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone, 
silikonowane, sterylne, linia RTG na całej długości, wyposażona w prowadnicę wykonaną z 
aluminium pokrytego tworzywem medycznym, rurki bez ftalanów, znacznik głębokości w postaci 
jednego grubego ringu dookoła rurki, łącznik 15mm, oznaczenie rozmiaru na łączniku, balonie 
kontrolnym oraz tuż pod łącznikiem na rurce, balon uszczelniający w kształcie walca, opakowanie 



  

folia-papier w kształcie łuku, które zapewnia zachowanie anatomicznego kształtu rurki w 
rozmiarach 3,0-10 co 0,5? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

17. Dotyczy zadania nr 22 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem 
niskociśnieniowym, silikonowana, sterylna, z zawartością ftalanów, których ilość jest zgodna ze 
wszelkimi normami i nie zagrażają one życiu i zdrowiu pacjentów, linia RTG na całej długości, 
miękkie gładkie i przezroczyste skrzydełka szyldu z opisem rozmiaru, średnicy wewnętrznej i 
zewnętrznej oraz z nadrukowaną skróconą nazwą producenta, balonik kontrolny w kolorze 
niebieskim oznakowany rozmiarem rurki i skróconą nazwą producenta, prowadnica z oliwką 
ułatwiająca wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, pakowane w sztywne 
opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, w rozmiarach 4,5-10,0 co 0,5mm? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

18. Dotyczy zadania nr 22 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z 
termoplastycznego PE nie zawierającego ftalanów, bez dodatku lateksu, łatwa identyfikacja 
rozmiaru oznaczonego kolorem, atraumatyczne zakończenie rurki, możliwość wprowadzenia 
cewnika do odsysania, sterylna, pojedynczo pakowana, rozmiar 40mm – 110mm? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

19. Dotyczy zadania 9 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy – jednorazowego 
użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Długość: 800mm; końcówka łącznika –żeńska, 
oznaczona kolorem w zależności od rozmiaru; koniec dystalny zakończony owalnym kształtem w 
celu łatwego wprowadzania cewnika i polepszenia komfortu pacjenta. Zgłębnik posiada cztery 
otwory boczne, owalne rozmieszczone względem siebie naprzemianlegle. Rozmiary: CH8-CH24. 
Opakowanie - folia- papier zapewniające wysoki stopień ochrony przed utratą sterylności. 
Opisany powyżej zgłębnik żołądkowy jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i 
poprawnej procedury medycznej. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. 
Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany 
dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia 
przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających 
za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy 
przysługuje jedynie uprawnienie do wyjaśnienia niejasnych zapisów SIWZ, a nie próba 
prowadzenie negocjacji treści SIWZ. 
 

20. Dotyczy zadania 15 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści niejałowy zestaw do lewatywy w 
worek z podziałką 1750 ml, dren o długości 120 cm wyposażony w zacisk. Końcówka cewnika 
miękka, zaoblona posiadająca dwa otwory: jeden centralny i jeden boczny. Przystosowany do 
zawieszenia. Opisany powyżej zestaw do lewatywy jest wystarczający do przeprowadzenia 
skutecznej i poprawnej procedury medycznej. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych 
powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający 
jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie odmowy, żądamy 
wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, 
przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy 
przysługuje jedynie uprawnienie do wyjaśnienia niejasnych zapisów SIWZ, a nie próba 
prowadzenie negocjacji treści SIWZ. 

 
21. Dotyczy zadania 15 pozycja 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków na wymiociny 

wykonany z przeźroczystej folii, ze sztywnym ustnikiem w kształcie pierścienia z specjalnym 
wcięciem służącym do zamknięcia, skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, nie zawiera lateksu, 
ani PCV.  Opisany worek jest wystarczający do skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie 
powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako 



  

dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 
30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z 
opisywanym. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz 
ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy 
przysługuje jedynie uprawnienie do wyjaśnienia niejasnych zapisów SIWZ, a nie próba 
prowadzenie negocjacji treści SIWZ. 

 
22. Dotyczy zadania 15 pozycja 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy 

producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, a 
dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu 
jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Należy również zaznaczyć, że zgodnie 
art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z 
opisywanym. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz 
ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
23. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, 

który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 
Odp. Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych  art. 24 ust. 11 Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 

24. Dotyczy zadania 6 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6: Cewnik wykonany z 
Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm schodkowa 
końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o 
elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 
zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane, opatrunek do 
mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz 
naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm  
lub  
Cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, trójkanałowy, średnica 13 
FR, trzecie światło cewnika 17Ga, symetryczna końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie 
z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, 
rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, rozszerzacz naczyniowy 12-14 FR, 3 zatyczkami, ruchome 
skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane, ramiona proste  długości 15cm, 20cm, 24cm, 
30cm.Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak Cewnik 
wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, trójkanałowy, średnica 13 FR, 
trzecie światło cewnika 17Ga, symetryczna końcówka zmniejszająca recyrkulację ,w zestawie z 
igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, 
rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, rozszerzacz naczyniowy 12-14 FR, 3 zatyczkami, ruchome 
skrzydełkami do mocowania,1skrzydełko dołączane, ramiona proste  długości 15cm, 20cm, 24cm, 
30cm.Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24cm  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

25. Dotyczy zadania 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe 
wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika 
zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych 
otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze 
wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm 
oraz 14  FR długościach: 17 cm,  20 cm, 25 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego z 
nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, 
nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 



  

 
26. Dotyczy zadania 21 - Czy Zamawiający dopuści układ o długości 1,6m? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 
 

27. Dotyczy zadania  9 poz. 1-3 - Prosimy o wydzielenie poz. 1-3  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 zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
28. Dotyczy zadania 9 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 

opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 
Odp. Zamawiającym nie wyraża zgody. 
 

29. Dotyczy zadania 9 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 
Odp. Zamawiającym nie wyraża zgody. 
 

30. Dotyczy zadania 15 poz. 3-4 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 
Odp. Zamawiającym nie wyraża zgody. 
 

31. Dotyczy zadania 15 poz. 9 - Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE 
w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 
l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci 
piktogramu umieszczoną na każdym worku? 
Odp. Nie. 
 

32. Dotyczy zadania 15 poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy 
producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , 
natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie 
wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i 
otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 
 

33. Dotyczy zadania 15 poz. 13 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze 
opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych 
opakowań. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

34. Dotyczy zadania 28 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z 
rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i 
podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z 
podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu, o dł. całkowitej 
11,75 m? 



  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
35. Dotyczy zadania 5 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z dwoma otworami 

bocznymi? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w 
pozycji do oddzielnego zadania. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie 
jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ 
Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania 
oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien 
zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty. 

 
36. Dotyczy zadania 5 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia bez znacznika 

RTG? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
37. Dotyczy zadania 5 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 

50cm? 
Odp. Nie. 

 
38. Dotyczy zadania 9 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek lateksowych za 

opakowanie a’144 szt. z przeliczeniem na 35 opakowań? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

39. Dotyczy zadania 15 pozycja 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych 
za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

40. Dotyczy zadania 15 pozycja 5 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania 
co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
41. Dotyczy zadania 15 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 

zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

42. Dotyczy zadania 17 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia 
pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe 
zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze 
białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony 
co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe 
zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach, WVTR  3500 g/m2/24 h? 
Odp. Nie. 
 

43. Dotyczy zadania 17 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 
90cm; rdzeń chłonny 52x80cm, oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , 
umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN 
ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, 
WVTR  3500 g/m2/24 h? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 



  

 
44. Dotyczy zadania 17 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; 

oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie 
płynu w rdzeniu, redukuje zapach.  Chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe 
zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, WVTR  3500 g/m2/24 h? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym. 

 
45. Dotyczy zadania 18 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml? 

Odp. Nie. 
 

46. Dotyczy zadania 18 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe 
a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

47. Dotyczy zadania 18 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany w worek foliowy bez 
uchwytu? 
Odp. Zgodnie z formularzem cenowym zadania 18 Zamawiający oczekuje:  
„Podkład chłonny, składający się z następujących warstw: laminatu, waty celulozowej, 
pulpy celulozowej, waty celulozowej, włókniny polipropylenowej, niejałowy. 
Kolor laminatu zielony lub niebieski, 
o wymiarach 60 cm/90 cm, 
chłonność podkładu 820 ml, 
worek foliowy bez uchwytu”. 
 

48. Dotyczy zadania 19 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm, 
wysokochłonny, posiadający pikowany wkład chłonny z superabsorbentem, 5 warstwowy (Folia 
PE, wata celulozowa, pulpa celulozowa, SAP -superabsorbent, włóknina polipropylenowa ), 
gramatura całkowita 280g, chłonność  min. 3820 ml? 
Odp. Nie. 
 

49. Dotyczy zadania 26 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG w rozmiarze 
45mm x 43mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 
 

50. Dotyczy zadania 26 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 
handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

51. Dotyczy zadania 28 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania 
żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z 
kolorów dla pacjentów seropozytywnych? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

52. Dotyczy zadania 1 - Czy Zamawiający w zadaniu 1 wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 1, 
2, 3 i 5? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
53. Dotyczy zadania  1 - Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 4 dopuści igłę do blokady nerwów 

obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze 



  

szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną 
widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) 
pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel 
podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. 
Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach: 22G/50mm, 
21G/85mm,21G/100mm, 20G/150mm. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

54. Dotyczy zadania 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści igły punkcyjne do nakłuć 
lędźwiowych 0,7mm x 38mm oraz 0,9 x 90mm zachowując przy tym pozostałe parametry? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.?? 
 

55. Dotyczy zadania 6 - Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści dwukanałowe silikonowe cewniki 
do hemodializy w rozmiarach: 11,5 Fr o długościach 16,20 i 25cm i rozszerzaczach 11,5Fr X 
15cm oraz 14Fr o długościach 13,16 i 20cm i rozszerzaczach 14Fr X 15cm?  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

56. Dotyczy zadania 16 - Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści rampę wykonaną z poliwęglanu 
odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala 
wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 4 kraniki , 
kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu zakończonych przeźroczystym 
systemem bezigłowym (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie 
zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną 
typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą 
ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze, o przestrzeni martwej 
wynoszącej 0,07ml. Dodatkowe boczne wejście rampy również zakończone systemem 
bezigłowym. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz 
polietylenem, chroniącym płyny przed absorbcją w ścianki drenu,  o długości 50cm wyposażona 
w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana 
tlenkiem etylenu. Wypełnienie rampy 1,01ml, przedłużki 2,65ml  Nazwa firmy na rampie. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

57. Dotyczy zadania 16 - Czy Zamawiający dopuści rampę z  przestrzenią martwą 4,2 ml i 
prędkością przepływu 350 ml/min, jako znacznie lepszymi parametrami od wymaganych? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
58. Dotyczy zadania 16 -Czy Zamawiający dopuści rampę, która z przedłużeniem tworzy system o 

długości ok. 66cm, z zastosowaniem na 7 dni i 400 aktywacji? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

59. Dotyczy części 16 -Czy Zamawiający oczekuję ramp wyposażonych w imadła umożliwiające 
montaż na stojaku? 
Odp. Nie. 
 

60. Dotyczy zadania nr 20 - Czy na potwierdzenie wymaganych parametrów włókniny, z której 
wykonana jest pościel, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia karty danych technicznych?  
Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu. 
 

61. Dotyczy projektu umowy pkt 3.4  - Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 3.4 ogólnych 
warunków umowy zostało dodane wyrażenie „,chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 
przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie 
kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, 
a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie pkt 3 ogólnych 



  

warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen 
oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia 
oferty. Poza tym, skuteczność pkt zdania piątego w pkt 3 ogólnych warunków umowy w 
aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odp. Nie. 
 

62. Dotyczy zadania 5 poz. 2 - Bardzo prosimy o możliwość zaoferowania cewników Foleya z 2 
otworami ewentualnie o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu. 
Odp. Nie. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu 
stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia 
Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra 
arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie 
wymienione w nim asortymenty. 

 
63. Dotyczy zadania 15 poz. 9 - Bardzo prosimy o dopuszczenie do zaoferowania: Torba na 

wymiociny w idealny sposób zastępuje tradycyjne miski nerkowate. Torba został zaprojektowany 
do wygodnego i łatwego użycia. Wyposażony jest w wygodny plastikowy uchwyt zapewniający 
jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło 
przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu. Torba występuje w kolorze 
mlecznym. Pojemność 1 500 ml wyposażona w skalę co 100 ml. Opakowanie zbiorcze a`20 szt. 
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu. 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.  

 
64. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt. 2.2. - W celu zapewnienia równego traktowania 

stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o 
wprowadzenie w pkt. 2.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz 5 
dniowego terminu na wymianę wadliwego towaru w przypadku jej uznania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 

65. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt. 3.4. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wprowadzenie zmian  w pkt. 3. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
66. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt. 4.1. - Czy w celu miarkowania kar umownych 

Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
ogólnych warunków umowy (dot.: pkt. 4.1): 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 
nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
67. Dotyczy zadania 5 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika typu 

Foley z dwoma otworami bocznymi? 
Odp. Nie. 

 
68. Dotyczy zadania 5 pozycja 2 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 2 celem umożliwienia 

złożenia ofert większej ilości oferentów? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
69. Dotyczy zadania 5 pozycja 4 i 5 - Czy Zamawiający wymaga aby cewniki w powyższych 

pozycja posiadały powierzchnie zmrożoną? 



  

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

70. Dotyczy zadania 9 pozycja 2 - Czy Zamawiający wymaga aby zgłębnik posiadał cyfrową 
podziałkę głębokości? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

71. Dotyczy zadania 15 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kanki natomiast 
wyposażony w zaokrągloną końcówkę z dwoma otworami bocznymi? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

72. Dotyczy zadania 15 pozycja 9 - Czy zamawiający dopuści worek bez zastawki antyzwrotnej? 
Odp. Nie. 
 

73. Dotyczy zadania 15 pozycja 9 - Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9, celem 
umożliwienia złożenia oferty większej liczbie oferentów? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
74. Dotyczy zadania 26 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 43 mm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
75. Dotyczy zadania 13 poz. 1 - Zamawiający określając jednostkę miary dla w/w pozycji wskazuje 

opakowania. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający 
nie miał  na myśli  7000 par lub 7000 sztuk? 
Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 13 poz. 1 
(Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne bezpudrowe):  
W zadaniu 13 poz. 1 w kolumnie  Ilość op.   Jest: „7000 op.”  Winno być: „140 op.”. Pozostałe 
zapisy pozostają bez zmian. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 13. 
 

76. Dotyczy zadania 15 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z podziałką co 
100 ml o pojemności 1,5 L, przeźroczysty posiadający otwory umożliwiające zamknięcie, które 
zapobiegają wydostaniu się zapachu i treści, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Nie. 
 

77. Dotyczy zadania 15 pozycja 9 - Czy Zamawiający oczekuję wkładu żelującego? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

78. Dotyczy zadania 15 pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrze chirurgiczne gdzie 
numer ostrza i nazwa producenta jest na opakowaniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
79. Dotyczy zadania 25 pozycja 1- Czy Zamawiający odstąpi od parametru maska anestetyczna „ 

antypoślizgowe rowkowanie w kolorze mankietu” i dopuści produkt spełniający pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Nie. 
 

80. Dotyczy zadania 25 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu 
światłowodową, która posiada wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE bez numeru 
seryjnego i symbol przekreślona cyfra 2), spełniając pozostałe parametry SIWZ? 



  

Odp. Nie. 
 

81. Dotyczy zadania 25 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści elastyczny  łącznik karbowany o 
długości 150 mm w rozmiarze 22M/15F, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Nie. 
 

82. Dotyczy zadania 25 pozycja 4 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej 
konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 25  pozycję 4  i umożliwił  składanie ofert  
wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne 
pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w 
przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną 
cenę. 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
83. Dotyczy zadania 14 pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej klasy I, 

taki jaki jest używany dotychczas w Państwa placówce? 
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

84. Dotyczy zadania 3 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego z 
uchylnym kowadełkiem zakrzywiony, średnica 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm zszywki 
tytanowe, wysokość zszywki po zamknięciu dla średnicy 24 mm – 1,8 mm, 26 mm i 29 mm – 2,0 
mm, 32 mm - 2,2 mm, zszywki o przekroju okrągłym formowane w kształt perfekcyjnego B, 
jednorazowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

85. Dotyczy zadania 3 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego z nożem, 
zszywki o przekroju okrągłym formowane w kształt perfekcyjnego B w pozostałym zakresie 
zgodnego z SIWZ. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

86. Dotyczy zadania 5 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być 
wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki 
oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 
 

87. Dotyczy zadania 5 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z min. 2 
otworami. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
88. Dotyczy zadania 5 poz. 6 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być przeznaczone do 

bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez 
producenta na opakowaniu jednostkowym? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 
 

89. Dotyczy zadania 5 poz. 6 – Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1cm, 
co pozwala na dokładną kontrolę ich położenia? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 

 
90. Dotyczy zadania 5 poz. 6 - Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają być pozbawione ftalanów z 

z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym? 



  

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 
 

91. Dotyczy zadania 5 poz. 6 -Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają być pakowane prosto, 
niezwijane, co zapobiega zagięciu i zamknięciu ich światła? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 
 

92. Dotyczy zadania 5 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do karmienia 
mają posiadać kod barwny i numeryczny na konektorze? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 

 
93. Dotyczy zadania 8 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego 

drenażu składającego się z cewnika typu pigtail CH 8, 11,14  długości 40cm(CH8) i 45cm (CH11 
i 14) wykonanego z poliuretanu, rozrywalnego trokara, odpowiednio CH 9,12 i 15, silikonowej 
tulejki do mocowania, zacisku i 2l worka na mocz. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
94. Dotyczy zadania 8 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nadłonowego drenażu 

zawierał 2-litrowy worek na mocz i silikonową tulejkę do mocowania cewnika? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 

 
95. Dotyczy zadania 8 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego 

drenażu nadłonowego składającego się z cewnika typu pigtail CH 8, 11,14  długości 40cm(CH8) i 
45cm (CH11 i 14) wykonanego z poliuretanu, rozrywalnego trokara, odpowiednio CH 9,12 i 15, 
silikonowej tulejki do mocowania, zacisku i 2l worka na mocz. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

96. Dotyczy zadania 8 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego 
drenażu nadłonowego składającego się z cewnika wykonanego z silikonu w rozm10ch lub 13ch, 
dł. 42cm, z balonem, rodzieralnym trokarem i znacznikiem głębokości, z klamrą na cewnik i 
szpulką mocującą. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
97. Dotyczy zadania 8 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nadłonowego drenażu 

zawierał 2-litrowy worek na mocz? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 

 
98. Dotyczy zadania 13 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy 

lateksowej bezpudrowej do zabiegów ortopedycznych, z wielowarstwową obustronną powłoką 
polimerową zawierającą silikon, poliuretan i poliakrylamid, kolor brązowy (antyrefleksyjny), min. 
grubość na palcu 0,33+/-0,02 mm, na dłoni 0,26. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, 
opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w 
listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony 
osobistej kategorii III. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
99. Dotyczy zadania 13 poz. 2  - Prosimy o dopuszczenie jako alternatywę rękawice nitrylowe z 

przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego, mikroteksturowane 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, o długości min. 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na 



  

opakowaniu), AQL <1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Odporne na 
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza 
cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie. Odporne na działanie min. 12 
cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 lub równoważną, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-
Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (potwierdzone raportem z wynikami). Rozmiary S-XL, 
pakowane po maks. 100 sztuk.   
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
100. Dotyczy zadania 13 poz. 2  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy 

rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-
natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E, koloru zielonego. Spełniające 
wymagania Dyrektywy EU 93/42/EEC - Klasa I niesterylna, zgodne z normami EN 455-1,2,3,4. 
Spełniające wymagania dla środka ochrony osobistej, zgodne z EN 374-2,3, EN 420, EN 388. 
Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM 
F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, 
odporne na działanie min. 19 związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i 
czwartorzędowych środków czyszczących. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk z 
odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
101. Dotyczy zadania 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy 

ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 
poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na 
górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu 
chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 
pozostałe zapisy zgodne z SIWZ 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 

 
102. Dotyczy zadania 14 -Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu 

do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed 
otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów 
zestawu podczas przygotowywania procedury? 
Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza. 

 
103. Dotyczy zadania 25 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski 

anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus 
maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany 
pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach 
wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały 
/dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 
złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem 
pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

104. Dotyczy zadania 25 poz. 1 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej 
jednorazowego użytku typu Eco, nie zawierającej ftalanów, PVC, ani lateksu z mankietem i 
kształtem wyprofilowanym anatomicznie, bez dodatkowych rowkowań, kołnierz oznakowany 
kolorystycznie w zależności od rozmiaru, kopuła maski posiadająca przezroczystą formę, 
zapewnia widoczność twarzy pacjenta, na obudowie maski umieszczony rozmiar maski, dostępna 
w rozmiarach od 1 -7  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

105. Dotyczy zadania 25 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do 
laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użycia, typ McIntosh. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w 
standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek 



  

wielorazowego użytku. Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru 
zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy 
zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa 
sztucznego, dający mocne, skupione światło, osłonięty, zapobiegający tworzeniu refleksów, 
doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Na grzbiecie łyżki umieszczone wyraźnie: rozmiar 
łyżki, symbol CE, i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2); numer seryjny 
produktu na opakowaniu jednostkowym; pakowanie folia-folia, mikrobiologicznie czyste.   
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

106. Dotyczy zadania 25 poz. 3 i 4 -- Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 3 i 4 do 
osobnego pakietu.  
Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z 
nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom 
składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach 
danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim 
asortymenty. 

 
107. Dotyczy zadania 6 - Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści dwukanałowe poliuretanowe 

cewniki do hemofiltracji/ hemodializy o średnicy 11,5FR i 13 FR o długościach: 15 cm, 20 cm, 25 
cm z przelotowym mandrynem w kanale żylnym w zestawach do kaniulacji?  
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

108. Dotyczy zadania 14 - Prosimy o dopuszczenie zestawów do toalety jamy ustnej 
wyposażonych w szczoteczkę z regulacji siły odsysania, ale bez gąbki na górnej powierzchni, 
wyciskaną saszetkę z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,12% roztworem 
chlorheksydyny – gąbkę-aplikator i mały pojemnik do napełniania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
109. Dotyczy zadania 21 - Prosimy o dopuszczenie układów o długości 2m. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów. W 
przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w 
formularzu cenowym. 
 
 

 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 19.03.2019 r. do godziny 
12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 19.03.2019 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”  
Znak sprawy: Z/40/PN/18 

„Nie otwierać przed 19.03.2019 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 19.03.2019 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 19.03.2019 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 540048465-N-2019 z dnia 13.03.2019 r.), które zamieszczone jest także na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
W załączeniu: 
 zmodyfikowany formularz cenowy zadania 13. 
 
 
 


