
 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

                                                                        

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jedno i wielokrotnego użytku, 

opatrunków wraz z przylepcami oraz sprzętu pomocniczego 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, 

zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź  

na zadane pytanie do niniejszego postępowania. 
 
 

Pytanie 1 

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego  

o korzystniejszych dla Zamawiającego parametrach : 

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% 

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% 

- Masa 21 g 

- Przestrzeń martwa 33 ml 

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml - Zastosowanie dorośli i dzieci - Złącza 22M/15F - 22F/15M - 

port luer 

- produkt jednorazowy 

- pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności   

- bezlateksowy 

- mikrobiologicznie czysty 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 2 

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na filtrze”?. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż konstrukcja 

SWIZ w tym zakresie (wyjątkowo szczegółowy opis nie mający jakiegokolwiek uzasadnienia 

klinicznego poza wskazaniem konkretnego produktu) powoduje, że udział innych podmiotów w 

niniejszym postępowaniu  jest ograniczony do jednego wykonawcy. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 3 

Pakiet nr 11 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie doskonałej jakości kołnierza szyjnego z tworzywa 

sztucznego, wyścielonego po stronie wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta, wodoodporny 

z możliwością regulacji rozmiaru. Bez regulacji podparcia potylic potylicy (regulacja tego typu nie jest 

wymagana w przypadku kołnierzy stosowanych w ratownictwie medycznym). Precyzyjna - 

szesnastostopniowa regulacja podparcia żuchwy. W przedniej części dwa obszerne otwory 



umożliwiające kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Możliwość dezynfekcji. Konstrukcja 

jednoczęściowa. 
 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Pakiet nr 10 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy 

opatrunek przeciwoparzeniowy o wymiarach 10cm x 10cm w zamian za opatrunek o wymiarach 

5cmx5cm? 

Opatrunek o wymiarach 10cm x 10cm daje zdecydowanie większą możliwość zabezpieczenia 

poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje możliwość wykorzystania ich 

również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka zawiera dużą ilość substancji 

hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest dokładnie opisana na saszetce wraz 

z instrukcją w formie piktogramów. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy 

opatrunek przeciwoparzeniowy o wymiarach 20cm x 20cm w zamian za opatrunek o wymiarach 12 

cm x 12 cm? Opatrunek o wymiarach 20cm x 20cm daje zdecydowanie większą możliwość 

zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje możliwość 

wykorzystania ich również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka zawiera 

dużą ilość substancji hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest dokładnie 

opisana na saszetce wraz z instrukcją w formie piktogramów. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania przetargowego Hydrożelowy 

opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz o wymiarach 20cm x 45cm w zamian za opatrunek o 

wymiarach 20 cm x 20 cm? Opatrunek o wymiarach 20cm x 45cm daje zdecydowanie większą 

możliwość zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała. Pakowany w specjalnych saszetkach daje 

możliwość wykorzystania ich również do zabezpieczenia poparzonej powierzchni ciała gdyż saszetka 

zawiera dużą ilość substancji hydrożelu. Możliwość zastosowania saszetki w podany sposób jest 

dokładnie opisana na saszetce wraz z instrukcją w formie piktogramów. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy Pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml, 

przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, złącza 22mmM-15mmM/22mmF bez oznaczenia nazwy i 

pojemności oddechowej na filtrze, przy spełnieniu pozostałych wymogów? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 8 

Dotyczy Pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1200 ml, 

przestrzeń martwa 32 ml, masa 23g, bez oznaczenia nazwy i pojemności oddechowej na filtrze, przy 

spełnieniu pozostałych wymogów? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 



Pytanie 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego, elektrostatycznego o 

skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% oraz przeciwwirusowej 99,999 %. Filtr z portem luer, 

przestrzenią martwą 36 gram , waga 19 gram, objętość oddechowa 150-1200 ml łącznik 22F/15M-

22M/15F. 

Produkt jednorazowy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności na 

opakowaniu. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 
 

Pytanie 10 

Pakiet 11 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierzy z ośmiostopniową regulacją rozmiaru 

całego kołnierza, bez możliwości osobnej regulacji podparcia potylicy? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 11 

Pakiet 11 

Czy Zamawiający ma na myśli kołnierze jednorazowego użytku? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ Z MATERIAŁU NADAJĄCEGO SIĘ DO 

DEZYNFEKCJI OGÓLNODOSTĘPNYMI ŚRODKAMI. 
 

Pytanie 12 

Pakiet 1, pozycja 28 

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 0,56cm lub 0,7cm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 13 

Pakiet 1, pozycja 30 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm lub 150cm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ 

 

Pytanie 14 

Pakiet 1, pozycje 31 - 39 

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 15 

Pakiet 1, pozycja 46 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla dorosłych w rozmiarze 45 x 43mm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 16 

Pakiet 1, pozycja 47 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dla noworodków o średnicy 25mm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

 



 

Pytanie 17 

Pakiet 1, pozycja 56 

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z końcówką Tiemanna, o długości 400mm?  

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 18 

Pakiet 5, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem do pełnych 

opakowań? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 19 

Pakiet 5 poz. 14 

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową 

co 10ml dla małych objętości? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA 

 

Pytanie 20 

Pakiet 5 poz. 16-22 

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie 

konkurencyjnej cenowo oferty? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 16-22 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 21 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny hydrofobowej SMS? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OFERTY ZGODNIE Z SIWZ - NIE WYRAŻA ZGODY. 

 

Pytanie 22 

Pakiet 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe laminowane folią, wzmocnione 8 lub 48 nitami w 

rozmiarze 80x210cm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZEŚCIERADŁO CELULOZOWE LAMINOWANE FOLIĄ, 

WZMOCNIONE 48 NITAMI W ROZMIARZE 80X210CM.  

 

Pytanie 23 

Pakiet 6, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści spodnie z włókniny SMS? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 24 

Pakiet 7 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianych 

ilości? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 



 

 

Pytanie 25 

Pakiet 7 poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne poporodowe pakowane po 20 sztuk? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 26 

Pakiet 7 poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20 szt. z przeliczeniem zamawianych 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 27 

Pakiet 1, poz. 20-24 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom 

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 

Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 20-24 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

 

Pytanie 28 

Pakiet 1, poz. 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą o poj. 1 ml wykonanej 

z polipropylenu? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 29 

Pakiet 1, poz. 21-24 

Czy Zamawiający w pozycjach 21-24 wymaga strzykawek 2 częściowych Luer? W pozycji 19 

Zamawiający pisze o strzykawkach 3 częściowych Luer-Lock. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA STRZYKAWEK ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. INFORMUJE, ŻE W poz. 19 DOSZŁO DO OMYŁKI PISARSKIEJ (NAGŁÓWEK).  

 

Poz. 19 jest: Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK. Wykonana z PP z gumowym 

uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Logo producenta na 

korpusie. 

Poz. 19 powinno być: Strzykawka 

 

 

Pytanie 30 

Pakiet 1, poz. 21-24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  dwuczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną 

o 20 %, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na 

złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 



 

Pytanie 31 

Pakiet 1, poz. 21-24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w 

formularzu asortymentowo -cenowym? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ. 

 

Pytanie 32 

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust 1.1 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanej części 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA OBNIŻENIE KARY UMOWNEJ DO 

WYSOKOŚCI 1% WARTOŚCI NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI DOSTAWY ZA KAŻDY 

ROZPOCZĘTY DZIEŃ ZWŁOKI. 

 

Pytanie 33 

Pakiet nr 1, pozycje 41,42 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił  

z pakietu 1 pozycje nr 41 oraz 42 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części 

pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska 

najbardziej korzystną cenę. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 41-42 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 34 

Pakiet nr 1, pozycja 55 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił  

z pakietu 1 pozycję 55 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na 

złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 55 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 35 

Pakiet nr 1, pozycja 58 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił  

z pakietu 1 pozycję 58 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na 

złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 58 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 36 

Pakiet nr 1, pozycja 58 

Czy zamawiający dopuści Łopatki do laryngoskopu w rozmiarach 1- 4 ?. Pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

 



Pytanie 37 

Pakiet nr 1, pozycja 59 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z 

pakietu 1 pozycję 59 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie 

oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 59 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 38 

Pakiet nr 1, pozycja 59 

Czy zamawiający dopuści Łopatki Miller w rozmiarach 0- 2 ?. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Pakiet nr 2, pozycja 1 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o przestrzeni martwej 35 ml, wadze 22 g i 

objętości oddechowej większej od 150 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 40 

Pakiet nr 3, pozycja 4 

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z 

pakietu 3 pozycję 4 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie 

oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej 

korzystną cenę. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE poz. 4 DO ODRĘBNEGO 

PAKIETU. 
 

Pytanie 41 

Pakiet nr 11, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z czterostopniową regulacją oparcia potylicy oraz 

czterostopniową regulacją rozmiaru żuchwy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 42 

W pakiecie nr 2, poz. 1 Zamawiający wymaga: 

„Filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności min.99,99% potwierdzonej niezależnymi 

protokołami testowymi, z portem luer, przestrzeni martwej 60 ml i wadze 28g, minimalna objętość 

oddechowa większa od 200 ml, łącznik 22F/15M-22M/15F z oznaczeniem nazwy i pojemności 

oddechowej na filtrze. Produkt jednorazowy, bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty, pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności” 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego filtra o lepszych parametrach, 100-

razy wyższej skuteczności, mniejszej, korzystniejszej przestrzeni martwej, niższej wadze  

o następujących parametrach: 

„Filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności bakteryjnej min.99,9999% i wirusowej 

min.99,9999%,  

z portem luer lock,  

przestrzeni martwej zaledwie 20ml  



niskiej wadze 19g,  

objętość oddechowa 150 -1500ml,  

łącznik 22F/15M-22M/15F  

z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na opakowaniu  

Produkt jednorazowy, bezlateksowy, sterylny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności” ? 

 

Prosimy o odstąpienie od wymogu „z oznaczeniem nazwy i pojemności oddechowej na filtrze”, gdyż 

nie ma to żadnego uzasadnienia medycznego. Nasze filtry są jednoznaczenie oznakowane na 

opakowaniu jednostkowym,  z podaniem ich nazwy, rodzaju, producenta, numeru katalogowego, 

objętości oddechowej. Oferowany filtr posiada lepsze parametry, niż opisany w SIWZ.  

W przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie niedopuszczenia równoważnego filtra o lepszych 

parametrach, z powodzeniem stosowanego w innych jednostkach medycznych? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 43 

Dotyczy zadanie 2   

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtrów sterylnych?  

Prosimy o dopuszczenie filtrów wiodącego producenta, w miejsce istniejących wymogów siwz, o 

parametrach wyższych, tj. filtr hydrofobowy elektrostatyczny;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 

99,9999%, przeciwwirusowej 99,999%; o wadze max 24 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej 

~40 ml; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętością 

oddechową; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; 

wolny od latex, PCV, ftalany. Czysty biologicznie lub sterylny. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 44 

Dotyczy zadanie 8  

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy o minimalnym składzie: cewnik centralny, 

prowadnica, strzykawka 5ml, rozszerzadło tkankowe igła punkcyjna 18G/6,35cm. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA. 

 

Pytanie 45 

Ad par. 5 ust. 1.1.  wzoru umowy 

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 

W wysokości 1% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dostawie 

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę za jeden dzień opóźnienia karę wyższą niż wartość zamówienia 

(w szczególności na początku trwania umowy), przy założeniu, że Zamawiający będzie realizował 

zamówienia sukcesywnie, o wartości 1/12 umowy miesięcznie. 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA OBNIŻENIE KARY UMOWNEJ DO 

WYSOKOŚCI 1% WARTOŚCI NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI DOSTAWY ZA KAŻDY 

ROZPOCZĘTY DZIEŃ ZWŁOKI. 
 

Pytanie 46 

Dotyczy zad. 1 poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć mostka 14G z regulowaną długością igły? Długość 

minimalna to 55mm a maksymalna 95mm 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

 



Pytanie 47 

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 100szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ. 

 

Pytanie 48 

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poniższym opisie producenta Margomed: 

Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz 

czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed 

wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., 

sterylna. 

Pojemność: 

2ml – skala do 3ml 

5ml – skala do 6ml 

10ml – skala do 12ml 

20ml – skala do 24ml 

Dotyczy zad. 1 poz. 21-24 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 49 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały kolorystyczne oznakowanie rozmiaru 

strzykawki oraz informację o braku ftalanów na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki 

strzykawki? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 50 

Dotyczy zad. 1 poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższym opisie producenta Margomed: 

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm 

w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, całość wolna od ftalanów 

(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz 

możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na 

przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, 

opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, dren 150 cm 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 51 

Dotyczy zad. 1 poz. 31-39 

Czy Zamawiający dopuści maski posiadające dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma 

wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 52 

Dotyczy zad. 1 poz. 37-39 

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 6ml? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 



Pytanie 53 

Dotyczy zad. 1 poz. 40 

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma 

wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 54 

Dotyczy zad. 1 poz. 46 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 36x48mm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 55 

Dotyczy zad. 1 poz. 47 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 56 

Dotyczy zad. 1 poz. 48 

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru papieru 

 

Odp. 108 mm x 23 mm (INT. 19 mm) 

 

Pytanie 57 

Dotyczy zad. 1 poz. 51 

Czy Zamawiający dopuści rurki z rozmiarem kodowanym kolorystycznie na rurce oraz liczbowo 

na opakowaniu jednostkowym? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

 

Pytanie 58 

Dotyczy zad. 1 poz. 53 

Czy Zamawiający dopuści prowadnice pokryte przezroczystym PVC? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 59 

Dotyczy zad. 1 poz. 56 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości do 400mm? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 60 

Dotyczy zad. 1 poz. 57 

Czy Zamawiający dopuści cewniki z rozmiarem kodowanym kolorystycznie na konektorze oraz 

nazwa producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym? 

 

Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA 

 

Pytanie 61 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby 



zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, 

które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do 

wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? 

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność 

opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie 

epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura 

(ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego 

PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej 

jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY  
 

Pytanie 62 

Dotyczy SIWZ 

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze 

oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych 

czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający 

wprowadzi do umowy następujący zapis? 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego 

odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu 

„izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego 

asortymentu”. 

 

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY 
 

Pytanie 63 

Dotyczy SIWZ 

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był 

przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie 

przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 

Odp. TOWAR DOSTARCZANY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ WZOREM UMOWY  
 

Pytanie 64 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 

rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 

 

Odp. ZGODNIE Z SIWZ 

 
ROZŁADUNEK TOWARU (Z SAMOCHODU WYKONAWCY) JAK I DOSTARCZENIE DO 

POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO WYKONANE BĘDĄ SIŁAMI 

WYKONAWCY. ODMOWA DOSTARCZENIA DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO SKUTKOWAĆ BĘDZIE ZWROTEM TOWARU NA KOSZT WYKONAWCY. 
 

 

Poznań, 08.09.2020 r. 

 

/-/ Robert Judek 


