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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 
Pytanie nr 1. Dotyczy grupa nr 30 
Czy Zamawiający dopuści  okularki do fototerapii które nie posiadają łącznika w kształcie litery Y, 
jednakże ich konstrukcja budowy wykończona na opasce materiałem NeoFoam zapobiega zsuwaniu 
się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co 
umożliwia lepsze absorbowanie światła UV jak również wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów 
zapobiega ingerencji promieni bocznych, posiadające zapięcie na 2 rzepy w okolicy skroniowej do 
regulacji zgodnie z wytycznymi i składające się z 2 elementów, w rozmiarach: micro poniżej 28 cm, 
Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 2. Dotyczy grupa nr 30 
Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w 
zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka( powikłanie 
hipotetyczne, oparte na wynikach badań ). Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny 
stanu oczu pod katem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do 
fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem 
zminimalizowania skutków ubocznych działania UV. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga 
 
Pytanie nr 3. Dotyczy grupa nr 57 pozycja nr 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 1 w 
grupie nr 57, oraz utworzenie dla niej odrębnej grupy. Taki zabieg pozwoli na złożenie ofert przez 
większą liczbę wykonawców, a  tym samym obniżenie wartości złożonych ofert co w konsekwencji 
przyniesie oszczędności dla Zamawiającego. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego 
 
 
 



Pytanie nr 4. Dotyczy grupa nr 57 pozycja nr 1 
Czy Zmawiający wrazi zgodę  na zmianę ilości w opakowaniu z 50 szt. na 20 szt. elektrod. Sumarycznie 
Zamawiający podał 100 szt. elektrod ( 2 op. po 50 szt.), czy możemy zaoferować 5 opakowań po 20 
szt. ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 5. Dotyczy grupa nr 57 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby oznakowanie elektrod było kolorowe i zgodne ze standardami AAMI 
lub IEC ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga 
 
Pytanie nr 6. Dotyczy grupa nr 57 pozycja nr 1 
Czy Zamawiający wymaga aby elektrody w pozycji nr 1 grupa nr 57 były stosowane do 5 dni ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga 
 
Pytanie nr 7. SIWZ – pkt. 8.2  - grupa kapitałowa 
Prosimy o potwierdzenie, że 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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 
na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy 
o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. 
Odp.: 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, 
lecz jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy”. 
Pytanie nr 8. Grupa nr 57 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy przez rozwiązanie umożliwiające umocowanie przewodów dołączeniowych 
Zamawiający rozumie podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, lecz nie wymaga.  
 
Pytanie nr 9. Grupa nr 57 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelem stałym, pozostałe parametry oferowanych 
elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 10. Grupa nr 57 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod na piance polietylenowej zamiast na włókninie, 
pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 11. Grupa nr 77 poz. 4, 5 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy dopuści 
również papiery nieoryginalne tzw. zamienniki? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza papiery nieoryginalne tzw. zamienniki.  



 
Pytanie nr 12. Projekt umowy – par. 2 ust. 5 
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty 
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy 
powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość 
umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który 
zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, 
wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od 
wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi 
uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.  
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) 
Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej 
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 
przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu 
zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot 
zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego 
istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się 
zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do 
asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko 
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie podaje ilości zamówień składanych w trakcie realizacji umowy. 
Szacunkowe ilości przedmiotu zamówienia określono w Formularzu asortymentowo – cenowym  
(zał. Nr 2 do SIWZ)/ Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy. 
 
Pytanie nr 13. Projekt umowy – par. 2 ust. 7 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 7 z zakresie przesunięć ilościowych pomiędzy 
pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek 
zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w 
sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 
3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i 
wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w 
ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, 
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej 
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według 
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest 
niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Istotnych postanowień umowy w taki sposób, że: 

a). do §8 dodaje się ust. 6 o treści: „Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie ilościowym, tj.  zwiększenie ilości zamawianego produktu w danej pozycji 
(w stosunku do ilości przewidzianych w Formularzu asortymentowo - cenowym) poprzez 
zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji w obrębie danej grupy, pod 
warunkiem że zmiana ta nie będzie prowadzić do zmiany cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji w grupie oraz do przekroczenia wartości brutto danej grupy.” 



b). zmienia się treść §8 ust 2 na następującą: „W przypadku zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w ust.1 i 6 niniejszego paragrafu, zmiana umowy wymaga zgody obu stron, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.” 

 
Pytanie nr 14. Projekt umowy – par. 6 ust. 1 pkt. 3) 
Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 15. Projekt umowy – par. 6 ust. 1 pkt. 4) 
Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części pakietu pozostałego do realizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 16. - Grupa 19 
Czy Zamawiający w grupie nr 19 dopuści do udziału w postępowaniu  glukometry z szerokim 
zakresem pomiaru 20-600mg/dl? Zakres ten jest wystarczający do określenie hipoglikemii (poniżej 
55mg/dl) i hiperglikemii. Według Zaleceń PTD 2015: „Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, 
aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w 
granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.” 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 17. - Grupa 19 
Czy Zamawiający w grupie nr 19 dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe z zakresem 
hematokrytu wynoszący 20-60%? Fizjologiczna norma hematokrytu dla dzieci i osób dorosłych mieści 
się zakresie 20-60%; wyższe niż 60% wartości hematokrytu występują jedynie w stanach 
patologicznych u noworodków. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 18. - Grupa 19 
Czy Zamawiający w grupie nr 19 dopuści do udziału w postępowaniu paski, które powinny być 
przechowywane w temperaturze 4-30°C? Farmakopea Polska określa temperatury przechowywania i 
wynoszą one: w zamrażarce - poniżej -15 °C, w lodówce: od 2 °C do 8 °C, w zimnym lub chłodnym 
miejscu: od 8 °C do 15 °C, w temperaturze pokojowej: od 15 °C do 25 °C. Wymagana przez 
Zamawiającego temperatura przechowywania pasków do min.32° C  nie jest niczym uzasadniona, 
ponieważ ani Farmakopea ani Polskie Normy nie przewidują możliwości przechowywania 
jakichkolwiek grup leków w takiej temperaturze, w związku z czym Zamawiający powinien 
zabezpieczyć w swojej placówce możliwość przechowywania produktów w proponowanych 
zakresach temperatur. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 19. - Grupa 30 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SIWZ, tj.:  
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego 
pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do 
skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają 
w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie,bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania 
używanych akcesoriów medycznych.  
Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas 
zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.  
Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:  
Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki),  
Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki)  
Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki - typowa)  



Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru. 
 

 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 20. - Grupa 9 
Czy Zamawiający w zadaniu 9 dopuści  aplikator do pobierania płynów z butelek wyposażony w filtr 
bakteryjny, umożliwiający pobieranie płynów zarówno z kabipaków, ekoflaków oraz worków, 
sterylny. Aplikatory są kompatybilne do funkcjonujących w szpitalu butelek. Aplikator z filtrem 
antybakteryjnym 0,45µm, bez zastawki posiada osłonkę portu do pobrań o takiej konstrukcji, aby 
całkowicie zabezpieczyć cały port przed przypadkową kontaminacją poprzez brak jakiegokolwiek 
bezpośredniego kontaktu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 21. - Grupa 10 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 
aktywacji. Przeźroczysty (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. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 
0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na 
ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie 
magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie 
zawiera ftalanów oraz latexu. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 22. - Grupa 15 poz. 1  
Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 1  dopuści: cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 5Fr i 
7Fr długośc 15,20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu Y nitinolowy prowadnik strzykawka 
5ml  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka 
z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz, 
korek z membraną do dodatkowych wstrzyknięć? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 23. - Grupa 15 poz. 2 
   Czy Zamawiający w pakiecie 15  pozycji 2 dopuści: cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 5Fr 
i 7 Fr  długość 15, 20cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu Y nitinolowy prowadnik, 
strzykawka 5ml  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu 
śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, 
rozszerzacz, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 



Pytanie nr 24. - Grupa 15 poz. 3 
Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 3 dopuści: cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 5,5Fr i 
7 Fr  długość 15, 20cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu Y nitinolowy prowadnik strzykawka 
5ml  cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka 
z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz, trzy 
korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć? 
Odp: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 25. - Grupa 15 poz. 4 
Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji 4 dopuści: cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 4,5 Fr 
długość 12,5 cm. wprowadzany metodą Seldingera wykonany w technologii antybakteryjnej 
(nasycony Rifampicyną i Mikonazolem), widoczny w Rtg, W zestawie: cewnik trzyświatłowy, 
metalowa igła do naklucia , prowadnik typu J wykonany z nitinolu, kaniula, 2 dylatatory, dodatkowe 
skrzydełka do mocowania,3 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i wydzieli pozycję 4 do osobnej grupy nr 91 
 
Pytanie nr 26. - Grupa 34 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 34 cewniki do karmienia o rozmiarach CH6 x 400mm oraz  CH8 X 
500mm ,pozostawiając bez zmian pozostałe parametry ? 
Odp.: Zamawiający wymaga cewników o długości 400 mm. 
 
Pytanie nr 27. - Grupa 51, poz.3. 
Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie worków o 
pojemności 800ml.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie nr 28. - Grupa 19 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach: 

PARAMETRY   

  PASKI TESTOWE 

METODA POMIARU biosensoryczna 

ENZYM dehydrogenaza glukozy 

WIELKOŚĆ PRÓBKI 0,6 µl 

TYP KRWI włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa 

JEDNOSTA MIARY mg/dl 

ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl 

CZAS POMIARU 5 sek 

ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 % 

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI 
badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej 
wielkości próbki 

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA nie 

PAKOWANIE PASKÓW 
Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu 
zbiorczym. 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 4-30 stopni 

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU 15-40 STOPNI 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 

            współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach? 

PARAMETRY   

  GLUKOMETR 



PROCEDURA TESTOWA amperometria 

KALIBRACJA osocze 

TECHNIKA KALIBRACJI  
w celu zwiększenia dokładności pomiaru 

mechaniczna (pasek kalibrujący) 

WYŚWIETLACZ CYFRY 1,9 CM 

PAMIĘĆ 1000 wyników 

ZASILANIE 2 baterie CR 2032 

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII 3000 

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE po 120 sek 

WAGA 33-37 gramów 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI 

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU 10-50 STOPNI 

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 

Brak automatycznego wyrzutu paska 
Paski pakowane pojedynczo umożliwiają 
usuwanie bezdotykowe pasków z 
glukometru 

 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 29. - Grupa 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dostarczył płyny kontrolne na dwóch poziomach 
(niski i wysoki)? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 30. - Grupa 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płyny kontrolne miały termin ważności 90 dni od otwarcia lub do 
końca terminu na opakowaniu? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 31. - Grupa 19 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganego terminu dostaw – w par. 2 pkt 1 Istotnych 
postanowień umowy widnieje zapis „Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy do WSM 
w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 produktów, o których mowa w §1, począwszy od daty zawarcia 
umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania Wykonawcy e-mailem lub faksem 
specyfikacji częściowej sprzedaży […]”, 
Natomiast w par. 5 pkt 2 czytamy, że „Produkty będą dostarczane do Zamawiającego, tj. do 
Magazynu Zamawiającego ( poziom -1) WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, w dni robocze w 
godzinach 7.30–14.00, w terminie do 1 dnia roboczego od daty przesłania zamówienia Wykonawcy e-
mailem lub faksem.” 
Odp.: Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji powyższych zapisów – w załączeniu. 
 
Pytanie nr 32. - Grupa 1 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowana po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w 
formularzu cenowym?  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 z odpowiednim przeliczeniem ilości do 
pełnego opakowania w górę (822 op a’80 szt).  
 
Pytanie nr 33. - Grupa 1 poz. 4 
Czy nie zaszła omyłka pisarska, gdyż wymagana ilość (6570) odbiega od ilości w pozostałych 



pozycjach 1-3.  
 
Odp.: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską, prawidłowa ilość dla poz. 4 w grupie 1 wynosi 657 
op. a’100 szt.  
 
Pytanie nr 34. - Grupa 2 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę ze ściętą końcówką (wyposażoną w dwa reduktory Luer, jak 
obecnie dostarczana)? 
 
Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji grupy 2 poprzez połączenie poz. 5 i 6 w jedną nową 
pozycję 5, która otrzymuje następujący opis: „Strzykawka 3-częściowa sterylna typu Żaneta 100 ml, 
z końcówką cewnikową prostą lub ściętą, z wyraźnie widoczną podziałką i podwójnym 
uszczelnienie tłoka oraz min. jednym adapterem typu Luer”  
 
Pytanie nr 35. - Grupa 6 poz. 2 
Proszę o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzenia, ze skala nominalną 20 ml. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ.  
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą do 24 ml, lecz 
strzykawki o pojemności min.20 ml, max. 24 ml. W związku z tym strzykawka ze skala nominalną 
20 ml spełnia opis przedmiotu zamówienia. Tym samym pytanie Wykonawcy jest niezasadne. 
 
Pytanie nr 36. - Grupa 11 poz. 1-4 
Czy zamawiający dopuszcza także przyrządy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia usuwając 
wymaganie dotyczące komory kroplowej z PCV w grupie 11 w poz. 1-4. 
 
Pytanie nr 37. Grupa 11 poz. 5-6 
Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy bez ftalanów?  
Odp.: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia i wymaga przedłużaczy bez 
ftalanów. 
Pytanie nr 38. Grupa 11 poz. 2, 4 
Czy Zamawiający oczekuje przyrządów z dodatkowym zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu, 
w postaci otworu przy zaciskaczu rolkowym?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39. Grupa 14 poz. 1-5 
Czy zamawiający oczekuje kaniul posiadających min. 4 paski kontrastujące w RTG? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
 
Pytanie nr 40. Grupa 14 poz. 6 
Czy koreczek powinien posiadać trzpień schowany poniżej krawędzi korka?  
Odp.: Zamawiający wymaga koreczka kompatybilnego z zaoferowanymi kaniulami w poz. 1-5  
 
Pytanie nr 41. Grupa 17 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza igły do penów w rozmiarach:  

31G ( 0,25 mm x 4 mm ) 

31 G ( 0,25 mm x 6 mm  ) 

30 G ( 0,30 mm x 8 mm ) 

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 



 
Pytanie nr 42. Grupa 41 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie 
korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.   
 
Pytanie nr 43. Grupa 57 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane z żelem stałym? Pozostałe parametry zgodne z opisem 
Zamawiającego. (poz. nr 3)  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 44. Grupa 57 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane do testów wysiłkowych z żelem stałym na włókninie? 
(poz. nr 4)  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 45.  Grupa 27 Komora nawilżacza 
Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory nawilżacza ograniczała gromadzenie kondensatu 
w układzie oddechowym i zapewniała poziom wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg 
H2O/L? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.  
 
Pytanie nr 46.  Grupa 27 Komora nawilżacza 
Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na 
opakowaniu jednostkowym komory? 
Odp.: Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała oznakowanie zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 47.  Grupa 28 poz. 1 Jednorazowy układ oddechowy  
Czy Zamawiający wymaga układu o poniższych parametrach: 
Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), 
z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do 
czepca do terapii wymiennych w składzie: 

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm, 
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów      
  zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej  
  długości odcinka, 
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, 
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, 
- zestaw generatora (efekt Coandy) w komplecie składającym się z: 

 generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia 
rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi i karbowanymi końcówkami, które 
ułatwiają montaż generatora do czapeczki, 

 kołyski do zamocowania generatora na czepcu, wykonaną z elastycznego tworzywa w 
kształcie litery T, z rzepem mocującym, 

 końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 
szt.), 

 miarki? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem że zaoferowany asortyment jest 
kompatybilny z nawilżaczem Fisher & Paykel MR 850 oraz z nawilżaczem Grundler. 



 
Pytanie nr 48.  Grupa 28 poz. 3 Czapeczka 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czapeczki stosowanej zamiennie z czepcem do terapii 
wymiennych w postaci opaski owijanej wokół głowy pacjenta, jest to uniwersalne rozwiązanie 
przeznaczone do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora i rur 
w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami, umożliwia zamocowanie 
kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można wyregulować obwód do 
aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub 
ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka 
bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki? Dostępne  
rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 49.  Grupa 66 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 60 cm, przy spełnieniu pozostałych 
wymagań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający informuje o wydzieleniu poz. 1 z grupy 66 
do grupy 98. 
 
Pytanie nr 50.  Grupa 66 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści obwód z portem luer z koreczkiem przymocowanym na pasku, przy 
spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający informuje o wydzieleniu poz. 1 z 
grupy 66 do grupy 98. 
 
Pytanie nr 51.  Grupa 66 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 150 cm, przy spełnieniu pozostałych 
wymagań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 52.  Dotyczy Grupy 67 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem 
wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do 
dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, 
przestrzeń martwa 8 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 53.  Dotyczy Grupy 67 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o 
skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 
ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, 
poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, 
sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający informuje o wydzieleniu poz. 2 z 
grupy 67 do grupy 104 
 
Pytanie nr 54.  Dotyczy Grupy 67 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej 
wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, 
skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości 



oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno 
na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 55.  Grupa 15, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający w pozycjach 1-3 dopuści zestaw w składzie ze strzykawką o pojemności 5ml- 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 56. Grupa 15, pozycja 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zestaw w składzie ze strzykawką o pojemności 5ml bez powłoki 
antybakteryjnej - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 5ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 57. Grupa 43, pozycja 5-11 
Czy Zamawiający dopuści długość cewnika 38cm – pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 58. Grupa 15, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Grupy nr 15 i stworzy osobny pakiet?  
Odp.: Zamawiający wydzielił pozycję nr 4 do osobnej grupy nr 91. 
 
 
Pytanie nr 59. Grupa 43, pozycja 5-11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-11 z Grupy nr 43 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odp.: Zamawiający wydzielił pozycje 5-11 z Grupy nr 43 do osobnej grupy nr 92. 
 
Pytanie nr 60. Grupa 18 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18 nakłuwacze o grubości igły 21 G i głębokości nakłucia 1,8 mm, 
konfekcjonowane po 200 szt.? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania 
w górę.  
 
Pytanie nr 61. Grupa 48 
Zwracamy się z prośbą o określenie ilości drenów z podziałem na długości i średnice. 
Wymóg w dotychczasowym kształcie, uniemożliwia Wykonawcom na poprawne skalkulowanie ceny, 
ponieważ długości 200 cm do 300 cm to stanowi różnicę 50%. Podobna sytuacja ma miejsce w 
odniesieniu do średnic. 
Odp.: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia na następujący: 

L.p. Przedmiot zamówienia J. m. 
Ilość na 12 
m. 

1. 2. 3. 4. 

1 

Dren łączący do odsysania z dwoma lejkowatymi 
rozszerzeniami, długość drenu w zakresie : 2000 mm - 
2100 mm, średnica wewnętrzna drenu nie mniejsza niż 
4,76 mm 

szt. 1407 



2 

Dren łączący do odsysania z dwoma lejkowatymi 
rozszerzeniami, długość drenu w zakresie : 3000 mm - 
3100 mm; średnica wewnętrzna drenu nie mniejsza niż 
6,35 mm 
 

szt. 1667 

 
 
Pytanie nr 62. Dotyczy postanowień SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż 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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 
na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy 
o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 
złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odp. 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, 
jednak jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.” 
 
Pytanie nr 63. Grupa 23 poz. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 1 produktu Freka GastroTube? 
Zestaw do długotrwałego żywienia dożoładkowego zakładany metoda „push” jako wymiennik 
istniejącego zgłębnika (typu PEG, gastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. 
Port do napełniania balonu z zastawka antyrefluksowa. Wolne od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH, 
długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm.  
 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego oraz informuje o wydzieleniu poz.1 z grupy 23 do 
nowej grupy 99. 
 
Pytanie nr 64. Grupa 23 poz. 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 3 produktu Freka Tube? Zgłębnik 
poliuretanowy w wersji żołądkowo- dwunastniczej, z prowadnica umożliwiająca łatwe założenie, ze 
znacznikiem RTG i podziałka, długości 120 cm. Zakończone oliwka z dwoma otworami bocznymi. 
Wolne od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit.  
Rozmiary:  
8 CH/120 CM  
10 CH/120 CM  
12 CH/120 CM  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, oferowane rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 65. Grupa 23 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 4 produktu Freka EasyIn? 
Zgłębnik dwukanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczenia żołądkowego ze znacznikiem RTG i 



podziałka. Cześć dojelitowa o długości 270 cm, 8 CH/FR, cześć dożołądkowa o długości 100 cm,16 
CH/FR. Wolny od lateksu.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 66. Grupa 23 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 5 produktu Freka Trelumina? 
Zgłębnik trójkanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego z funkcja odpowietrzania 
(zabezpieczająca przed uszkodzeniami śluzówki przewodu pokarmowego) ze znacznikiem RTG i 
podziałka. Cześć dojelitowa o długości 150 cm, 9 CH/FR, cześć dożołądkowa o długości 95 cm, 16 
CH/FR. Wolny od lateksu. Możliwy do założenia metoda konwencjonalna przez nos pod kontrola 
radiologiczna,  
przez nos z monitorowaniem endoskopowym lub technika Seldingera.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 67. Grupa 23 poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 6 produktu Freka PEG. Zestaw 
do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metoda endoskopowa, Wykonany z poliuretanu, 
ze znacznikiem RTG. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne 
założenie. Rozmiary: 15 CH/30 CM lub 20 CH/35 CM.  
Zestaw zawiera:  
· Zgłębnik PEG poliuretanowy,  
· Kaniula punkcyjna z zaworem bezpieczeństwa  
(powietrznym),  
· Jednorazowy skalpel,  
· Szpula podwójnej nici z końcówka wprowadzająca,  
· Zewnętrzna silikonowa płytka mocująca, nieprzepuszczalna  
dla promieniowania rentgenowskiego,  
· Zacisk zgłębnika,  
· Łącznik ENFit, w którego skład wchodzą:  
- śruba mocująca,  
- złącze ENFit.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, oferowane rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 68. Grupa 23 poz. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 pozycji 7 produktu Freka FKJ/FCJ 9CH. 
Zestaw do sródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia 
dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy 
wewnętrznej 1,9 mm,z podziałka. Wolne od lateksu i DEHP.  
Zestaw zawiera:  
· Kaniula długa (z białym uchwytem) z tępym stalowym  
mandrynem do cewnikowania jelita czczego,  
· Kaniula krótka (z niebieskim uchwytem)  
do nakłuwania ściany jamy brzusznej,  
· Zgłębnik poliuretanowy Freka : FR 9, długość 75 cm,  
z otworem dostanym,  
· Złącze Freka ENFit do zabiegu cienkoigłowej  
jejunostomii z zastosowaniem cewnika (ang. fine-needle catheter jejunostomy, FCJ),  
· Płytka mocująca Freka wykonana z kauczuku silikonowego,  
· Zacisk Freka do zgłębnika. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz informuje o wydzieleniu poz.6 z grupy 23 do nowej 
grupy 100. 



 
 
Pytanie nr 69.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech 
miejsc po przecinku? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie cen jednostkowych do 4 miejsc po przecinku. 
 
Pytanie nr 70. Grupa78 poz. 1  
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne o pojemności 30 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 71. Grupa78 poz. 2  
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 120 ml, niesterylny, zakręcany? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W pozycji 2 oczekujemy sterylnego pojemnika 
do analizy kału. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika do moczu o pojemności 120 ml, 
niesterylnego, zakręcanego w poz. nr 3. 
 
Pytanie nr 72. Grupa78 poz. 4  
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 120 ml, sterylny zakręcany? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 73. Grupa 82 poz. 3 
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności 5 ml okrągłodenną, optycznie przejrzystą 
(12x92 mm)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 74. Grupa 82 poz. 7 
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności 5 ml płaskodenną, optycznie przejrzystą 
(16x60 mm) jałową? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 75. Grupa 82 poz. 16 
Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 100ul (śr. Zew. 21mmx75mm) z heparyną litową?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 76. Grupa 9 poz. 1  
Czy Zamawiający w Grupie nr 9 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do pobierania leków i płynów z 
filtrem odpowietrzającym 0,1 mikrona? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 77. Grupa 14 poz. 1-5  
Czy Zamawiający w Grupie nr 14 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 78. Grupa 14 poz. 6 
Czy Zamawiający w Grupie nr 14 poz. 6 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę op. x100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 79. Grupa 14 poz. 3 oraz poz. 4 
Czy Zamawiający w Grupie nr 14 poz. 3 oraz poz. 4 wymaga zaoferowania kaniul w dwóch 
długościach do wyboru przez Zamawiającego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga powyższego. 



 
Pytanie nr 80. Grupa 14 
Czy Zamawiający w Grupie nr 14 wymaga zaoferowania produktów jednego producenta, w celu 
zachowania pełnej kompatybilności? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 81. Grupa 13 
Czy Zamawiający w Grupie nr 13 wymaga zaoferowania produktów jednego producenta, w celu 
zachowania pełnej kompatybilności? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 82. Grupa 79 poz. 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1  dopuści do zaoferowania kasetki biopsyjne z dwudzielną komorą 
biopsyjną w kolorze białym ? (patrz obrazek) 

 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza kasetki biopsyjnej z dwudzielną komorą biopsyjną. Zamawiający 
dopuszcza zaoferowania kasetek biopsyjnych w kolorze białym. 
Pytanie nr 83. Grupa 80 poz. 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści do zaoferowania pojemnik do transportu i przechowywania 
materiału biologicznego o pojemności 500 ml. - wykonany w tworzywa sztucznego, niejałowy, 
posiadający szczelne zamknięcie dociskowe? 
Odp.: Zamawiający skorygował numerację poszczególnych pozycji w grupie 80. Zamawiający 
dopuszcza następujące pojemności w poszczególnych pozycjach: po modyfikacji w poz. 4 dopuszcza 
pojemniki o pojemności 500 ml. oraz w poz. 6 dopuszcza pojemniki o pojemności 1000 ml, w 
pozostałych pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 84. Grupa 80 poz. 5 
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści do zaoferowania pojemnik do transportu i przechowywania 
materiału biologicznego o pojemności 500 ml. - wykonany w tworzywa sztucznego, niejałowy, 
posiadający szczelne zamknięcie zakręcane lub dociskowe 
Odp.: Zamawiający skorygował numerację poszczególnych pozycji w grupie 80. Zamawiający 
dopuszcza następujące pojemności w poszczególnych pozycjach: po modyfikacji w poz. 4 dopuszcza 
pojemniki o pojemności 500 ml. oraz w poz. 6 dopuszcza pojemniki o pojemności 1000 ml, w 
pozostałych pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 85. Grupa 80 poz. 5 
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści do zaoferowania pojemnik do transportu i przechowywania 
materiału biologicznego o pojemności 1000 ml. - wykonany w tworzywa sztucznego, niejałowy, 
posiadający szczelne zamknięcie zakręcane lub dociskowe 
Odp.: Zamawiający skorygował numerację poszczególnych pozycji w grupie 80. Zamawiający 
dopuszcza następujące pojemności w poszczególnych pozycjach: po modyfikacji w poz. 4 dopuszcza 
pojemniki o pojemności 500 ml. oraz w poz. 6 dopuszcza pojemniki o pojemności 1000 ml, w 
pozostałych pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie nr 86. Grupa 61 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści prowadnica do trudnej intubacji dla dzieci, jednorazowa, sterylna, typu 
Bougie z wygiętym końcem 3,3 mmx 700 mm?  



Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 87. Grupa 61 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści prowadnica do trudnej intubacji, jednorazowa, sterylna, typu Bougie z 
wygiętym końcem 5 mm x 700 i 800 ( w zależności od potrzeb zamawiającego)?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 88.  Grupy 81 poz. 1,2,3. 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 1000 szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych 
opakowań? Czy niepełne wielkości opakowań należy zaokrąglić do pełnych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowania pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
ilości do pełnego opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 89. Grupa 82 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści probówkę o poj. 4 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 90. Grupa 82 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści probówkę o wymiarach 12x86 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 91. Grupa 82 poz. 16   
Czy Zamawiający dopuści kapilary o poj. 98ul? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 92. Grupa 82 poz. 16   
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 1000 szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych 
opakowań? Czy niepełne wielkości opakowań należy zaokrąglić do pełnych? 

 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.  
 
Pytanie nr 93. Grupa 34 
Czy zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia były bez ftalanów, z zatyczką, ze znacznikiem 
RTG, pakowane na prosto papier-folia.   
Odp.: Zamawiający wymaga cewników bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza cewniki z zatyczką 
oraz  ze znacznikiem RTG, pakowane na prosto papier – folia, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 94. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 2 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie 
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto” 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się 
m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i 
faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze 
sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 95. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 2 ust. 4 
Prosimy o dopisanie do paragrafu sformułowania: „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT 
uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając 
zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 



 
Pytanie nr 96. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 2 ust. 5 
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na 
podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości 
zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak 
niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 97. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 5 ust. 1 
Ponieważ umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia będą składane 
sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu 
ważności dostarczanych produktów do 9 m-cy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 98. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 5 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w terminie do 1 dnia roboczego” na „w terminie 
do 2 dni roboczych” 
Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma 
siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do 
spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują 
dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy 
pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, 
wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po 
godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie 
zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.   
 
Odp.: Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji powyższych zapisów – w załączeniu. 
 
Pytanie nr 99. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 6  ust.1.1 i 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  
0,1% wartości brutto (…) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich 
wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?  
 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości 
kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym 
wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam 
Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar 
umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy 
okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za 
dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości  0,5% wartości brutto części Produktów 
jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą 
Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku 
odpowiednio, 183,5%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 
§ 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w 
znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara 
jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar 
umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie 
kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.    
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 



Pytanie nr 100. Projekt umowy dostawy: Dotyczy § 6  ust.1.3 i 1.4 
Prosimy o zmianę zapisu z „wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §2 ust. 1.” na  
„wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 101. Projekt umowy dostawy:  Dotyczy § 6 ust. 1.3 i 1.4 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozważy wprowadzenie we wzorze umowy zapisu 
mówiącego, że: 
1.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności, 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy. 
Odpowiedź: Z uwagi na brzmienie art.145 i 145a ustawy PZP Zamawiający nie wyraża zgody na 
powyższe. 
 
Pytanie nr 102. Grupa 82, poz. 2 
Czy Zamawiający przez określenie ma na myśli puste probówki serologiczne bez odczynników? 
 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga pustych probówek bez odczynników. 
 
Pytanie nr 103. Grupa 82, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml, pozostałe wymogi bez zmian ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 104. Grupa 82, poz. 2 
 Jeżeli nie, to czy dopuści probówki o pojemności 5ml i wymiarach 13x75? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 105. Grupa 82, poz. 3 
Czy Zamawiający przez określenie ma na myśli puste probówki serologiczne bez odczynników? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga pustych probówek bez odczynników. 
 
Pytanie nr 106. Grupa 82, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml i wymiarach 12x75? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 107. Grupa 82, poz. 3 
Jeżeli nie, to czy dopuści probówki o pojemności 5ml i wymiarach 13x75? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 108. Grupa 82, poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga płyt przezroczystych czy białych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza płyty przezroczyste jak i białe.  
 
Pytanie nr 109. Grupa 82, poz. 5 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, 
który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? 
Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający 
stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na 
niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych 
celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego 



wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym 
ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest 
bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 110. Dotyczy Grupy 82, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne sterylne w komplecie z korkiem z PE? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 111. Dotyczy Grupy 82, poz. 7 
Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 112. Dotyczy Grupy 82, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści probówki  o poj. 11mm i wymiarach 16x100mm, okrągłodenne sterylne w 
komplecie z korkiem z PE? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 113. Dotyczy Grupy 82, poz. 8 
Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 114. Dotyczy Grupy 82, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści probówki  do densytometru okrągło denne 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 115. Dotyczy Grupy 82, poz. 9 
Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 116. Dotyczy Grupy 82, poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne, pozostałe wymogi bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 117. Dotyczy Grupy 82, poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści końcówki bezbarwne, pozostałe wymogi bez zmian? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 118. Dotyczy Grupy 18, poz. 1 
 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowe igłowe o średnicy igły 21G lub 26G? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza igły 21 G, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
 
Pytanie nr 119. Dotyczy terminu składania ofert 
Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji 
oraz to, że dni 01.05 i 03.05 są dniami wolnymi od pracy, wnosimy o przedłużenie terminu 
składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach . 
Odp.: Zamawiający przedłużył termin składania ofert. 
 
Pytanie nr 120. Dotyczy terminu składania ofert 
W związku ze wzmożoną ilością postępowań przetargowych oraz okresem urlopowym proszę o 
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10 maja 2019 r. lub póżnijeszy. 



Odp.: Zamawiający przedłużył termin składania ofert. 
 
Pytanie nr 121. Grupa 2, poz. 1-2 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 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 wydzielił poz. 1-2 z grupy 2 do osobnej grupy nr 93. 
 
Pytanie nr 122. Grupa 6, poz. 3-4 
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 3-4 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 6A. 
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający 
uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. 
Odp.: Zamawiający wydzielił poz 3-5 z grupy 6 do nowej grupy 94. 
 
Pytanie nr 123. Grupa 6, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe sterylne ze skalą nominalną 10 ml, bez rozszerzenia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
Pytanie nr 124. Grupa 6, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe sterylne ze skalą nominalną 20 ml, bez rozszerzenia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 125. Grupa 11, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 126. Grupa 11, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra 
igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, 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? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 127. Grupa 11, poz.2 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 128. Grupa 11, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na 
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę 
z tworzywa sztucznego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 



Pytanie nr 129. Grupa 11, poz.1-2 
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 wymaga przyrządu do przetaczania płynów bez ftalanów w pozycji 2, w 
przypadku poz 1. dopuszcza ich obecność. Zamawiający dopuszcza w poz.2 zaoferowanie 
przyrządów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą 
brak zawartości ftalanów.  
 
Pytanie nr 130. Grupa 11, poz.3 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego 
PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza 
przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 131. Grupa 11, poz.4 
Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, 
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada 
ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, 
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora 
kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator 
przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie 
jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
Pytanie nr 132. Grupa 11, poz.4 
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego 
PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza 
przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom 
zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 133. Grupa 11, poz.4 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca 
na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 134. Grupa 11, poz.4 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na 
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Pod: Zamawiający wymaga zestawu bez ftalanów oraz dopuszcza przyrząd z informacją na 
etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów  
 
Pytanie nr 135. Grupa 11, poz. 1-4 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 z pakietu 11. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odp.: Zamawiający wydzielił poz 5-6 z grupy 11 do nowej grupy 95, oraz poz. 7 do nowej grupy 96. 



Pytanie nr 136. Grupa 14, poz. 6 
Czy zamawiający wydzieli poz.6 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 powyższe. 
 
Pytanie nr 137. Grupa 14, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 138. Grupa 40, poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 139. Grupa 40, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści produkt czysty mikrobiologicznie, pakowany indywidualnie\? 
Odp.: Zamawiający wymaga produktu jałowego.  
 
Pytanie nr 140. Grupa 40, poz. 5 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 141. Grupa 41, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 142. Grupa 41, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 143. Grupa 64 poz.1 
Czy zamawiający dopuści maski w rozmiarze M-pediatryczny i L- dla dorosłych|? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 144. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści/wymaga trójnożny zacisk pępowinowy posiadający trzyetapowy system 
zamknięcia, co zapobiega wyślizgnięciu się pępowiny z zaciskacza, a tym samym pozwala na 
wykonanie procedury w bezpieczny sposób minimalizując ryzyko urazów? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 145. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający dopuszcza /wymaga zaciskacza wykonanego z nylonu? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 146. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający dopuszcza /wymaga zaciskacza bez lateksu? 



Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 147. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający wymaga zaciskacza skonstruowanego tak, aby zapobiec wyślizgnięciu się pępowiny 
tzn. trzyetapowy system zamknięcia? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 148. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający wymaga zaciskacza sterylnego , pakowanego indywidualnie w blister papier – folia? 
Odp.: Zamawiający wymaga sterylnego zaciskacza pakowanego indywidualnie.  
 
Pytanie nr 149. Grupa 73, poz. 2 
Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania na opakowaniu jednostkowym w postaci graficznej? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 150. Grupa 73, poz. 3 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 151. Grupa 73, poz. 4 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 152. Grupa 73, poz. 9 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 200 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 153. Grupa 73, poz. 10,11 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz koryguje numeracje poz. 11 staje się pozycją nr 
12. 
 
Pytanie nr 154. Grupa 73, poz. worek na wymioty 
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.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz koryguje numeracje pozycji – worek na 
wymioty pozycja nr 11. 
 
Pytanie nr 155. Grupa 73, poz. worek na wymioty 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz koryguje numeracje pozycji – worek na 
wymioty pozycja nr 11. 
 
Pytanie nr 156. Grupa 83, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 



Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 157. Grupa 83, poz. 1 
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 83. Podział pakietu zwiększy 
konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 
pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 
zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. Proponujemy włączenie wachlarzyka do 
cytologii do pakietu razem z wziernikami ginekologicznymi i utworzenie spójnego pakietu na 
„ginekologię”. 
Odp.: Zamawiający wydzielił poz. 1 z grupy 83 do grupy 97. 
 
Pytanie nr 158. Grupa 84, poz. 1 
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.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 159. Grupa 87, poz.1 
Czy zmawiający dopuści lusterka stomatologiczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy 
ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy 
ustnej, rączka lusterka posiada  4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i 
nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 
19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 160. Grupa 51 poz. 2 i 3. 
Czy Zamawiający w grupie nr 51 poz. 2 i 3 dopuści worki poliuretanowe?  
Odp.:  Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia i informuje o wydzieleniu poz. 2 i 3 
z grupy 51 oraz utworzeniu nowych grup 101-103. Zamawiający informuje, że dopuszcza worki 
wykonane z poliuretanu w grupach 51, 102 i 103. 
 
Pytanie nr 161. Grupa 51 poz. 2 i 3. 
Zamawiający w grupie nr 51 poz. 2 i 3 dopuszcza worki typu ripstop nylon lub o porównywalnych 
właściwościach. Proszę o doprecyzowanie określenia „porównywalne właściwości”. Dostępne na 
polskim rynku worki laparoskopowe wykonywane są z nylonu lub poliuretanu. Czy porównywalne 
właściwości odnoszą się do rodzaju materiału właśnie? Rodzaj materiały, z którego wykonany jest 
worek ma bezpośrednie przełożenie na jego parametry użytkowe, głównie w kontekście jego 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Ważne jest dlatego doprecyzowanie czy oczekując 
„porównywalnych właściwości” do worków ripstop nylon Zamawiający dopuszcza obok materiału 
ripstop również wszystkie inne worki wykonana z nylon, czy może dopuszcza również worki 
poliuretanowe? Jako wykonawca posiadamy w swoim asortymencie obie grupy worków: nylonowe i 
poliuretanowe. Aby zapewnić zasady uczciwej konkurencji istotne jest precyzyjne określenie przez 
Zamawiającego rodzaju wymaganego asortymentu. Sformułowanie „porównywalne właściwości” dla 
każdego z wykonawców mogą oznaczać coś innego. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający 
wymaga zaoferowania worków nylonowych czy wystarczające będą worki poliuretanowe?  
Odp.:  Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia i informuje o wydzieleniu poz. 2 i 3 
z grupy 51 oraz utworzeniu nowych grup 101-103. Zamawiający informuje, że dopuszcza worki 
wykonane z poliuretanu w grupach 51, 102 i 103. 
 



Pytanie nr 162. Grupa 19 
Prosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem pomiarowym 20-600mg/dl, gdyż jest to 
przedział wystarczający do stwierdzenia stanu zagrażającego życiu pacjenta w przypadku hipoglikemii 
na poziomie 20 mg/dl (której towarzyszą poważne ilościowe zaburzenia świadomości z koniecznością 
podjęcia pilnej interwencji medycznej). Nie istnieje medycznie uzasadniona potrzeba aby oferowane 
paski testowe miały zakres pomiarowy 10-600mg/dl, gdyż z punktu widzenia konieczności 
podejmowania pilnych działań w celu ratowania życia pacjenta nie ma istotnej różnicy pomiędzy 
stężeniem glukozy 10mg/dl i 20mg/dl. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 163. Grupa 19 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie pasków testowych z szerszymi zakresami hematokrytu niż 10-
65%, gdyż paski takie spełniają te same cele, a ich hematokryt obejmuje w pełni również zakres 10-
65%. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 164. Grupa 19 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu 
zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując 
bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
 
Pytanie nr 165. Grupa 19 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem 
medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na 
szczeblu urzędowym pod kątem prawidłowości informacji zawartych w instrukcjach obsługi i na 
oznakowaniach oraz aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych skłania 
również wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa 
ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z 
rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie 
paski te są wciąż zarejestrowane. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
Pytanie nr 166. Grupa 19 
Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli 
poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej 6 
miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może 
zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może 
przekroczyć cenę pasków testowych.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 167. Grupa 45: Pozycja 1,2,3 
Czy zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania bez substancji żelującej, pod 
warunkiem wysoce szczelnych wkładów? Oferowany system do odsysania został 
zaprojektowany specjalnie tak, by wyeliminować konieczność żelowania zgromadzonej 
wydzieliny i tym samym znacznie zmniejszyć kwoty wydatkowane na wkłady jednorazowe. 
Udało się to uzyskać m.in. dzięki: ograniczeniu portów dostępu (potencjalnego miejsca 
wycieku) - tylko jeden króciec w pokrywie wkładu wymaga zaślepienia oraz jakości 



zastosowanego materiału tj. wysoce zagęszczonego polietylenu, który jest trudny do 
uszkodzenia nawet w czasie transportu zużytych wkładów.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.  

 
Pytanie nr 168. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odp.: 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, 
lecz jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy”. 
 
Pytanie nr 169. Grupa 51 poz. 3 
Czy w zadaniu 51 poz. 3 Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na worek laparoskopowy o poj. 500 
ml i średnicy otworu 115 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ. 
Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia oraz wydzielił poz. 3 z grupy 51 do nowej 
grupy 103. 
 
Pytanie nr 170. Dotyczy Grupy 82, poz. 3 
Czy dopuści probówki o pojemności 5ml i wymiarach 12x85mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
 
Pytanie nr 171. Dotyczy Grupy 82, poz. 2, 3, 12 
Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia w innych ilościach niż podane w formularzu 
cenowym z odpowiednim zaokrągleniem do pełnych opakowania handlowych?, tj. poz. 2 – 3000 szt., 
poz. 3 – 13000 szt., poz. 12 – 7000 szt. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 172. Dotyczy Grupy 83, poz. 1, 2, 3 
Czy Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia w innych ilościach niż podane w formularzu 
cenowym z odpowiednim zaokrągleniem do pełnych opakowania handlowych?, tj. poz. 1 – 500 szt., 
poz. 2 – 2300 szt., poz. 3 – 2800 szt. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 173. Dotyczy Umowy § 5 ust. 5 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy 
jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się 
m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, 
koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży 
towaru o takiej wartości. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 174. Dotyczy zapisy Umowy § 6 
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób aby, wysokość kary umownej naliczana była od 
wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do 
ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 
zamówienia. 



Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 175. Grupa 22 
Czy Zamawiający w grupie 22 dopuści zgłębnik żołądkowy miękki, przeciwodleżynowy,  
z mieszaniny silikonu i PCW, z zatyczką, o długości 105 cm, w rozmiarach od CH8 – CH 22  
(rozmiary co 2CH), 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 176. Grupa 25 
Czy Zamawiający w grupie 25  dopuści  Neonatologiczną rurkę intubacyjną bez balonu o 
zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonaną z mieszaniny silikonu i 
PCW – półprzezroczystą. Centymetrowe (co 1 cm) znaczniki głębokości na korpusie rurki po dwóch 
stronach korpusu (od 3 cm), dodatkowy czarny znacznik poprawiający widoczność końca rurki. 
Cienkościenny łącznik 15mm z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz wyprofilowanymi zaczepami 
umożliwiającymi bezpieczne zamocowanie tasiemki mocującej. Kontrastująca linia Rtg. 
Rurka jednorazowa, sterylna. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 177. Grupa 60 poz. 1 
Czy Zamawiający w grupie 60 w pozycji 1 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez 
producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej z komorą kolekcyjną 2100 ml wyskalowaną co 5ml 
w zakresie 0-200 ml i co 10ml do 2000 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
 
Pytanie nr 178. Grupa 11, pozycja 1, 2, 3 
Prosimy o dopuszczenie w grupie 11, w pozycjach 1, 2, 3 przyrządów do przetaczania z PVC, reszta 
zgodna z SIWZ. Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz 
jakość i efektywność przeprowadzanych procedur medycznych, a przyrządy, które chcemy 
zaoferować są dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny i winny być traktowane jako 
równoważne, a co za tym idzie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany 
dopuścić rozwiązania równoważne. 
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem 
podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 179. Grupa 11, pozycja 7 
Czy Zamawiając wydzieli z grupy 11 pozycje nr: 7, tworząc grupę np. 11a? Pozwoli to na złożenie 
większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.  
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających 
za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp.: Zamawiający wydzielił pozycję 7 z grupy 11 do nowej grupy 96. 
 
Pytanie nr 180. Grupa 14, pozycje 1-5 
Prosimy o wyjaśnienie uwagi Zamawiającego: „Koreczek w kaniulach w pozycjach 1-5 umiejscowiony 
w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowemu zainfekowaniu”. Koreczki w kaniulach 
są zakładane w etapie produkcyjnym i razem z kaniulą zamknięte w opakowaniu sterylnym. 
Odp.: Zamawiający wymaga koreczka przymocowanego do kaniuli lub umiejscowionego w 
opakowaniu w taki sposób aby nie było możliwości kontaminacji jego wewnętrznej części.  
 
Pytanie nr 181. Grupa 78, pozycja 1 



Prosimy o uściślenie, czy w grupie 78, pozycja 1 Zamawiający wymaga zestawu: pojemnik o 
pojemności 20ml., kapsel z końcówkami dł. 28 i 60 cm i dodatkowy szczelny kapsel zabezpieczający 
pojemnik po pobraniu materiału do badań. Prosimy również o informację, czy Zamawiający wymaga 
dwustronnej końcówki zwiększająca uniwersalność podłączenia oraz etykiety samoprzylepnej do 
nanoszenia danych o materiale do badań. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 182. Grupa 78, pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 78, pozycja 1 pojemnika o pojemności 30 ml, reszta 
wymagań zgodna z SIWZ. Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją 
funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na 
umieszczenie większej próbki przeznaczonej do badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 
30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z 
opisywanym.  
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających 
za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
Pytanie nr 183. Grupa 80 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 80 odpowiednio zamiast pojemnika o pojemności 30 
ml – 35 ml, 350-400 ml – 500 ml oraz zamiast 520-600 ml – 1000 ml. Pojemniki o nieznacznie 
większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. 
Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej próbki przeznaczonej do 
badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest 
obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.  
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających 
za stanowiskiem Zamawiającego.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 184. Grupa 84 
Czy Zamawiający dopuści w grupie 84 ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pochodzący od jednego 
producenta, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk. Zarówno na opakowaniu 
zbiorczym, jak i jednostkowym oznaczony numer ostrza,  data produkcji, data ważności oraz numer 
serii.  
Opisane ostrza są wystarczające do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej, 
a wymóg producenta na ostrzu wskazuje na konkretnego wytwórcę, co stanowi nieuprawnione 
ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  
Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i 
efektywność przeprowadzanych procedur medycznych. Dlatego dane umieszczone na opakowaniu 
jednostkowym, są wystarczającą informacją, szczególnie że Zamawiający wymaga, aby wszystkie 
ostrza pochodziły od jednego producenta.  
Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów 
załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie 
wskazuje elementy oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden 
z przepisów prawa, dotyczących wyrobów medycznych, nie nakazuje umieszczania jakichkolwiek 
oznakowań bezpośrednio na wyrobach! Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa, winno być uznane za niebyłe. 
W razie podtrzymania wymogu, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, 
przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, 



upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego 
traktowania Wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 185. Dotyczy treści umowy 
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.: 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, 
lecz jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy”. 
 
Pytanie nr 186. Grupa 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 2-2,5ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 187. Grupa 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 5-5,5ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 188. Grupa 1, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 10-11ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 189. Grupa 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 20-22ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 190. Grupa 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 20ml w opakowaniach a’70szt.  
z przeliczeniem opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego 
opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 191. Grupa 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków z filtrem 1,2µm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 192. Grupa 11, pozycje 1-4 
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający  
w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w 
których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania 
wymogu tylko komory bez PCV. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 193. Grupa 18, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą w rozmiarze 23G, głębokość nakłucia 1,8mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 



Pytanie nr 194. Grupa 32, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze S -290 mm – 355 mm, M - 310 mm – 
375 mm, L - 330 mm – 395 mm? 
Odp.: Pytanie nie dotyczy grupy 32, lecz grupy 30. W grupie 30 Zamawiający dopuszcza powyższe 
pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ. 
 
Pytanie nr 195. Grupa 34, pozycje 1 - 2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 500mm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 196. Grupa 42, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki 
moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary 
diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry 
hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. 
Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do 
pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą 
składanych wieszaków lub pasków mocujących? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 197. Grupa 43, pozycje 14-16 
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 400mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 198. Grupa 44, pozycje 1-2 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki ssące umożliwiające połączenie z drenami CH6 – CH18? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemniki ssące umożliwiające połączenie z drenami CH6 – CH20. 
 
Pytanie nr 199. Grupa 62, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0x310 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 200. Grupa 62, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,7x390 mm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 201. Grupa 68, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze od CH6 do CH22 długość 400mm – 
600mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 202. Grupa 73, pozycja 11 
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z tekturowym profilowanym kołnierzem 
umożliwiającym zamknięcie worka? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 203. Grupa 77, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu KTG 4503 BAO w rozmiarze 152x90x150 kartek z 
przeliczeniem na 340 bloczków? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
 



Pytanie nr 204. Grupa 87, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści lusterka laryngologiczne o średnicy zwierciadła 19mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie nr 205. treść umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 2 § 5 istotnych postanowień umowy (cyt.): 
2. Produkty będą dostarczane do Zamawiającego, tj. do Magazynu Zamawiającego ( poziom -1) 

WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, w dni robocze w godzinach 7.30–14.00, w terminie do 1 
dnia roboczego od daty przesłania zamówienia Wykonawcy e-mailem lub faksem. Pod pojęciem 
dni roboczych Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyłączając 
dni ustawowo wolne od pracy. 

i nada mu proponowany zapis: 
2. Produkty będą dostarczane do Zamawiającego, tj. do Magazynu Zamawiającego (poziom -1) 

WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, w dni robocze w godzinach 7.30–14.00, w terminie do 3 
dni roboczych od daty przesłania zamówienia Wykonawcy e-mailem lub faksem. Pod pojęciem 
dni roboczych Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyłączając 
dni ustawowo wolne od pracy. 

UZASADNIENIE: 
Termin realizacji sukcesywnych dostaw został już określony przez Zamawiającego w tresci ust. 1 § 2 
istotnych postanowień umowy i wynosi on 3 dni robocze.  
Wnioskowana modyfikacja stanowić będzie zatem poprawienie omyłki Zamawiającego i 
ujednolicenie wymagań wobec Wykonawców. 
Odp.: Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji powyższych zapisów – w załączeniu. 
 
Pytanie nr 206. treść umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 1, pkt. 3, 4 § 6 istotnych postanowień umowy (cyt.): 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 2 ust. 
1. 

i nada im proponowany zapis: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1. 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o 
którym mowa w § 2 ust. 1. 

UZASADNIENIE: 
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na 
Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego uchybienia w realizacji umowy i jej 
rozwiązanie, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być 
wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i 
z najwyższą starannością.  
Zapis ust. 1, pkt. 3, 4 § 6 istotnych postanowień umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści 
będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): 
Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary 
umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 



 
Pytanie nr 207. Grupa 1 poz. 4 
Dotyczy Grupa 1, Pozycja 4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych 
inaczej niz 100 sztuk? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie nr 208. Grupa 3 
Zwracamy się z prośbą o umożliwienie przesyłania faktur drogą elektroniczną w dniu wysyłki towaru 
bądź za pośrednictwem poczty. Dodatkowo do każdej paczki dołączony jest dokument WZ w którym 
dokładnie opisany jest przedmiot dostawy z numerami katalogowymi oraz ilością.  
Odp.: Zamawiający zezwala na powyższe. 
 
Pytanie nr 209. Grupa 3 
Zwracamy się z prośbą o  wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia.  
Odp.: Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji powyższych zapisów – w załączeniu. 
 
Pytanie nr 210. Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 3 i 4 wzoru umowy.  
Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 211. Grupa 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z heparyną litową stabilizowaną jonami 
wapnia do gazometrii, pakowanych indywidualnie, sterylnych, o objętości 3 ml i rekomendowanej 
objętości napełnienia 1,6 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
Pytanie nr 212. Grupa 30 
Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularków wykonanych  
z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie  
lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, 
w kształcie litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed 
zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania 
u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne 
umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-
28 cm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 213. Grupa 36, pozycja 1 
Czy Zamawiający wymaga Autoryzowanego Serwisu Masimo na terenie Polski? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 214. Grupa 59 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego 
pomiaru ciśnienia, podwójna, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) 
obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa 
kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz – zapewniająca wierne odwzorowanie 
sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie 
ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi  
w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia 
przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora 
wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z 



opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego 
wypełnienia linii. Produkt  jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.  
 
Pytanie nr 215. Grupa 66 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie układów dla dorosłych wykonanych w całości z polipropylenu z Ykiem bez 
portów, zamknięty czerwoną zatyczką, wykonany z rur o długości 160cm, bez pułapki wodnej, ze 
złączami niszowo-zatrzaskowymi,  czysty mikrobiologiczne, opakowanie folia, z możliwością użycia do 
7 dni poświadczone certyfikatem producenta, złącza niszowo-zatrzaskowe. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający informuje o wydzieleniu poz.1 z grupy 
66 do nowej grupy 98. 
 
Pytanie nr 216. Grupa 66 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie układów anestetycznych dla dorosłych wykonanych w całości z 
polipropylenu rozciągliwych 42cm do 2m z dodatkowym ramieniem worka rozciągliwym do 150 cm z 
workiem bezlateksowym 2L, rury z Ykiem bez portów, zakończone czerwoną zatyczką,  czysty 
mikrobiologiczne, opakowanie folia, z możliwością użycia do 7 dni poświadczone certyfikatem 
producenta, złącza niszowo-zatrzaskowe 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 217. Grupa 66 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie układów pediatrycznych wykonanych w całości z polipropylenu rozciągliwych 
42cm do 2m z dodatkowym ramieniem worka rozciągliwym do 150 cm z workiem bezlateksowym 1L, 
rury z Ykiem bez portów, zakończone czerwoną zatyczką,  czysty mikrobiologiczne, opakowanie folia, 
z możliwością użycia do 7 dni poświadczone certyfikatem producenta. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
Pytanie nr 218. Grupa 66 poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie martwej przestrzeni wykonanej z pcv, o długości 18 cm, spełniającej 
pozostałe wymogi SIWZ 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 219. Grupa 66 poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie linii pomiarowej do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; złącze 
Luer-Lock typu męskiego z obu stron, bezlateksowa, czysta mikrobiologicznie, bez oznaczonej 
średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz grubości ścianki. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 220. Grupa 67 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie sterylnego sztucznego nosa w całości wykonanego z polipropylenu  
z przestrzenią martwą 19ml,  standardowo wyposażonego w port służący do odsysania zakryty klapką 
w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej 
(rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu), produkt wyposażony w 
wygodne złącze służące do bezpiecznego podawania tlenu - dla dorosłych i dzieci. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 221. Grupa 67 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 
150ml, z portem kapno  na pętelkę, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych  
i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,998%, przestrzeń martwa 57ml, opór 2,7cm przy 
60l/min, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L, kodowany kolorem zielonym, wolny od 
latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. 



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający informuje o wydzieleniu poz 2. z 
grupy 67 do nowej grupy 104 
 
Pytanie nr 222. Grupa 67 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika 
ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 
2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml,  
z portem kapno zamykanym zatyczką z pętelką. 
Odp: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 223. wzór umowy dotyczy §7 ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu na: 
„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych produktów o okres 
przekraczający 10 dni roboczych, lub w przypadku braku wymiany w terminie na towary wolne od 
wad zgodnie z ust. 3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze 
niezrealizowanym do ostatniego dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając 
jednocześnie karę umowną w oparciu o § 6 ust. 1 pkt. 3)”.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji jak powyżej.  
 
Pytanie nr 224. wzór umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 
    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,5 % wartości brutto 
nie dostarczonej partii towarów (lub wybrakowanej partii) za każdy dzień opóźnienia, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów (lub wybrakowanej 
partii); 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo 
opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,5 % wartości brutto 
wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wady, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa 
w § 2 ust.1. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 225. wzór umowy 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „…od daty otrzymania zgłoszenia” na „…od daty uznania 
reklamacji”. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 226. Grupa 3 poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ściętej ukośnie. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 227. Grupa 5 poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 20 ml, bez rozszerzenia, jak 
obecnie stosowana przez Zamawiającego. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 



 
Pytanie nr 228. Grupa 6 poz. 1, 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 10 i  20 ml, bez rozszerzenia. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 229. Grupa  9 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby objętość wypełnienia całego zestawy 
wynosiła 0,27 ml, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 230. Grupa  9 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje spike z koreczkiem na uwięzi domykanym 
manualnie, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?  
Odp.: Zamawiający wymaga zamknięcia w postaci zatrzasku, koreczka na uwięzi lub portu 
zastawkowego  
 
Pytanie nr 231. Grupa 13 poz. 3 i 4 
Prosimy dopuszczenie igieł o długości 32mm. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 232. Grupa 34 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby cewniki do karmienia były pozbawione 
szkodliwych ftalanów, z informacją fabrycznie umieszczoną na opakowaniu jednostkowym produktu., 
Odp.: Zamawiający wymaga cewników bez ftalanów z informacja o ich braku na opakowaniu 
jednostkowym – oznakowanie może być w formie graficznej. 
 
Pytanie nr 233. Grupa 34 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do karmienia mają być bezpieczne dla 
noworodków, z możliwością używania do 30 dni (zarejestrowane w klasie 2b)? 
Odp.: Zamawiający wymaga, aby cewniki do karmienia były bezpieczne dla noworodków, lecz nie 
wymaga możliwości ich stosowania do 30 dni. Cewniki mają być zarejestrowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 234. Grupa 34 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają być pakowane prosto, nie zwijane? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 235. Grupa 42 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma umożliwiać 
precyzyjny pomiar dzięki skalowaniu w: komorze wstępnej skalowanej linearnie od 1 do 40 ml co 1 
ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml 
co 10 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 236. Grupa 42 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka z portem do pobierania próbek 
wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania 
próbek? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 



Pytanie nr 237. Grupa 42 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy  worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać 
przed cofaniem się moczu do cewnika tj. posiadać zastawkę w łączniku do cewnika foley’a? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że worek do godzinowej zbiórki moczu powinien posiadać 
zabezpieczenie przed cofaniem się moczu do cewnika . 
 
Pytanie nr 238. Grupa 46 poz. 1-6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Ulmera w zakresie rozmiarów 8Ch-18Ch, w 
zakresie długości 50-80cm, perforacja na długości 6cm dla Ch 8, 8cm dla Ch 10, 10 cm dla Ch 12, dla 
rozmiarów Ch 14, 16, 18 Ch – 12cm. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe w pozycjach 1-5. W pozycji nr 6 Zamawiający także 
dopuszcza cewniki Ulmera, lecz w rozmiarze 20CH. 
 
Pytanie nr 239. Grupa 62 Poz. 2  
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek zbrojonych z prowadnicą, w rozmiarach od 3,0 do 
9,5 co pół, z kolorowymi łącznikami 15 mm kodowanymi kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru 
cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 240. Grupa 62 Poz. 3, 4  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej prowadnicy do rurek intubacyjnych, rozmiar 2,0 x 
305 mm; rozmiar 4,0 x 384 mm 
Odp: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 241. Grupa 66 Poz. 1  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 z pakietu 66 co umożliwi złożenie korzystnej cenowo 
ofert większej liczbie oferentów.  
Odp.: Zamawiający wydzielił poz. 1 z grupy 66 do nowej grupy 98 
 
Pytanie nr 242. Grupa 66 Poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego rozciągliwego dla dorosłych: rury 
wykonane z polipropylenu, elastyczne z pamięcią kształtu rur, dwie rury rozciągliwe o regulowanej 
długości w zakresie od 60 do 180 cm , dodatkowa rura do worka o regulowanej długości w zakresie 
do 150cm, złącza 22mmF z EVA (od strony maszyny) zapewniające stabilne połączenie i pozytywne 
testy szczelności, średnica rur 22mm, trójnik Y bez portów, bez zatyczki zabezpieczającej, worek 
oddechowy bezlatelsowy, neoprenowy 2 l zakończony złączem 22mmF, informacja o braku lateksu na 
opakowaniu jednostkowym, czysty mikrobiologiczne, opakowanie folia, możliwość użycia do 7 dni 
poświadczone certyfikatem producenta.  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 243. Grupa 66 Poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie 
użycia do wielu pacjentów, potwierdzonym w instrukcji użycia produktu?  
Odp.: Nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
Pytanie nr 244. Grupa 66 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego rozciągliwego pediatrycznego :rury 
wykonane z polietylenu, nierozciągliwe, o dl. 1,8 m, dodatkowa rura do worka nierozciągliwa o 
długości 1 m, złącza 22mmF z EVA (od strony maszyny) zapewniające stabilne połączenie i pozytywne 
testy szczelności, średnica rur 15mm, trójnik Y bez portów, bez zatyczki 22mmF, worek oddechowy 
bezlatelsowy, neoprenowy 1 l zakończony złączem 22mmF, informacja o braku lateksu umieszczona 



na opakowaniu jednostkowym, czysty mikrobiologiczne, opakowanie folia, z możliwością użycia do 7 
dni poświadczone certyfikatem producenta. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 245. Grupa 66 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego o 7 dniowym czasie 
użycia do wielu pacjentów, potwierdzonym w instrukcji użycia produktu?  
Odp.: Nie wymaga, ale dopuszcza. 
 
Pytanie nr 246. Grupa 66 Poz. 5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej linii do gazometrii, wykonanej z PVC, dł. 300 
cm, średnica wewnętrzna 1,68 mm, średnica zewnętrzna 3,33mm, grubość ścianki 0,82 mm, złącze 
Luer-Lock typu męskiego z obu stron, bezlateksowa, czysta mikrobiologicznie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 247. Grupa 68 
Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania w rozmiarach Ch6-Ch20. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 248. Grupa 68 
Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach Ch6-
Ch20, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na konektorze oraz fabrycznie 
nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ? 
Odp.: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane wyroby były oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 249. Grupa 68 
Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach Ch6-Ch20 
zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi 
o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 250. Grupa 68 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby końcówka cewnika do 
odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach Ch6-Ch20 posiadała wewnętrzne karbowanie 
umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 251. Grupa 68 
Czy cewnik do odsysania w rozmiarach Ch6-Ch20 ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia 
końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem 
oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację 
wydzieliny w trakcie procedury odsysania ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 252. Grupa 71 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym 
pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania 
pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory 
(komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek 
wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową 



zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika 
przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że zaoferowany produkt pasuje do 
dozownika rotametrycznego firmy Awamed z tuleją z nakrętką 7 mm. 
 
Pytanie nr 253. Grupa 85 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby ostrza posiadały ostrze tnące na górze 
względem ostrza nieruchomego w celu maksymalnego zabezpieczania skóry pacjenta przed 
zacięciem?  
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem kompatybilności z posiadanymi 
przez Zamawiającego strzygarkami oraz dopuszcza zaoferowanie ostrzy innej firmy w przypadku 
bezpłatnego użyczenia 3 kompatybilnych strzygarek chirurgicznych. 
 
Pytanie nr 254. Grupa 83, poz. 1 
Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 83, poz. 1 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego 
pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym 
wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów 
cytologicznych? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. Zamawiający informuje, że wydzielił poz. 
1 z grupy 83 do nowej grupy nr 97. 

Pytanie nr 255. Grupa 43 pozycja 14 -16  
Czy zamawiający dopuści cewniki Pezzer o długości 400 mm? 
 Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 256. Grupa 68 pozycja 1 
Czy za mawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników  od CH  12do CH 24 o długości 500 mm? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 257. Grupa 68 pozycja 1 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarach od CH 6 do CH 24? 
 Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ. 
  
Pytanie nr 258. Grupa 73 pozycja 4 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków pakowanych po 80 szt. z przeliczeniem ilości ? 
  Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego 
opakowania w górę. 
 
Pytanie nr 259. Grupa 78 pozycja 1 
Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 10 ml lub 40 ml? 
Odp.: Zamawiający dopuści pojemnik 40 ml. 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 


