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Pakiet 

nr

Pozycja 

nr
Treść pytania

Nr pytania 

(wg. 

Wpływu do 

Zamawiają

cego)

Treść odpowiedzi.

26 3

Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu?

Czy zamawiający dopuści worek bez zastawki antyzwrotnej? 1

Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 

Pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

1

Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bez pudrowe, 

teksturowane na czubkach palców, rolowany mankiet, grubośc na palcu 0,09mm-

0,10mm, dłoni 0,06mm – 0,07mm, mankiecie 0,05- 0,06mm, AQL 1.5, 

zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek ochrony osobistej, zgodne z 

normą EN 455-1,2,3,4? 2 Zamawiający nie dopuszcza.

15 1

Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradło j.u. z celulozy o szerokości 50 cm i długości 

50 mb na zwoju z odpowiednim przeliczenie ilości rolek  800 szt. 3

Zamawiający dopuszcza przeliczenie wielkości opakowań z 

zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

26

Pakiet 26

Czy Zamawiający  dopuści w poz. 1  basen płaski duży z masy papierowej o 

pojemności 2000 ml ?

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 2 kaczkę z masy papierowej o pojemności 875 ml

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3  worek ( torba ) na  wymiociny . Ergonomicznie 

zaprojektowana torba, ze sztywnym plastikowym ustnikiem idealnie obejmującym 

usta pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona, 

eliminując w ten sposób potencjalne incydenty. Torba w postaci worka  posiada 

łatwy system „okręć i zamknij” dla jeszcze prostszej, higienicznej, bezzapachowej 

utylizacji. Pojemność całkowita 2000 ml wyskalowanie od 100 ml do 1500 ml (co 100 

ml  ) Opakowanie  a 50 szt. 4 Zamawiający dopuszcza.

28 1

Pakiet 28 poz. 1

 Czy Zamawiający będzie wymagał nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi 

kapilarnej w celach diagnostycznych . Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T 

lub zbliżonym , konstrukcyjnie zabezpieczony przed oponowym użyciem , ostrze 

schowane , silikonowane , ze stali nierdzewnej , szlifowane. Po użyciu ostrze 

automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min 5 mm. Sterylizowany 

promieniami Gamma , postaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt 

pozostaje sterylny do momentu usunięcia  osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz 

bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza trzypłaszczyznowy Igła  21 G (0,8mm ) głębokość 

nakłucia 2,4 mm. 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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28 2

Czy Zamawiający będzie wymagał nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi 

kapilarnej w celach diagnostycznych . Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T 

lub zbliżonym , konstrukcyjnie zabezpieczony przed oponowym użyciem , ostrze 

schowane , silikonowane , ze stali nierdzewnej , szlifowane. Po użyciu ostrze 

automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min 5 mm. Sterylizowany 

promieniami Gamma , postaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt 

pozostaje sterylny do momentu usunięcia  osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz 

bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza nożyk szerokość 1,5 mm, kąt ścięcia 45o, 

głębokość nakłucia 2,0 mm. 6 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

1 1

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych o powierzchni 

matowej  z teksturą na końcach palców. 7 Zamawiający dopuszcza

1 1

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych o grubości na 

palcu od 0,10- 0,13 mm , na dłoni od 0,05-0,11 mm, na mankiecie od 0,05 -0,09 mm.

Dopuszczenie wskazanych parametrów umożliwi złożenie korzystnej oferty cenowej .

Pozostałe wymogi Zamawiającego zgodnie SIWZ

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i funkcjonalnych 

przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. 8 Zamawiający nie dopuszcza

8 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka  kolorze niebieskim. Pozostałe wymogi 

jak w SIWZ. 9 Zaamwiający dopuszcza

8 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka typu beret o długości na obwodzie 

(brzegu) 48 cm. 10 Zaamwiający dopuszcza

SIWZ

wymogi SIWZ punkt VII podpunkt 4.

Czy nie zaszła omyłka dotycząca wymogu do  pakietu nr 8 - „Odnośnie pakietu nr 8 - 

dokumenty potwierdzające parametry: minimalna objętość własna, przepływ, mogą 

być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania z 

lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji” 

Czy  dotyczą te wymogi innego pakietu?wymogi SIWZ punkt VII podpunkt 4.

Czy nie zaszła omyłka dotycząca wymogu do  pakietu nr 8 - „Odnośnie pakietu nr 8 - 

dokumenty potwierdzające parametry: minimalna objętość własna, przepływ, mogą 

być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania z 

lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji” 

Czy  dotyczą te wymogi innego pakietu? 11

Zamawiający nie wymaga dokumentów w pakiecie nr 8.  

Zamawiający dodaje wymóg w SIWZ punkt VII ppkt 4:

Odnośnie pakietu nr 9 - dokumenty potwierdzające parametry: 

minimalna objętość własna, przepływ, przez ile dni i użyć mogą 

być używane, wolny od latexu, możliwość stosowania z 

lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji
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Umowa 1.3

Projekt umowy §1 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie miejsca dostawy 

rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie 

rozładunek typu burta-burta?Projekt umowy §1 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie miejsca dostawy 

rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie 

rozładunek typu burta-burta? 12

Dostawa do magazynu na placu szpitalnym - Strzyżów, ul. 700-

lecia 1, rozładunek na plac i  przeniesienie do magazynu. 

Możliwa jest dostawa na paletach, jednak muszą być one 

rozładowane w obecności kierowcy i zabrane z 

powrotem.Dostawa do magazynu na placu szpitalnym - 

Strzyżów, ul. 700-lecia 1, rozładunek na plac i  przeniesienie do 

magazynu. 

Możliwa jest dostawa na paletach, jednak muszą być one 

rozładowane w obecności kierowcy i zabrane z powrotem.

Umowa 1.4

Projekt umowy §1 ust. 4 Prosimy o doprecyzowanie czy w ww. ustępie Zamawiający 

miał na myśli zastrzeżenie prawa do zakupu ilości do 30% mniejszych od podanych w 

formularzu cenowo –asortymentowym (czyli minimalny poziom zamówienia będzie 

wynosił 70%) czy też Zamawiający miał na myśli zastrzeżenie prawa do zakupu co 

najmniej 30% deklarowanych w formularzu asortymentowo-cenowym ilości? 13

Mniejsza do 30% niż podana w formularzu cenowym, z 

zastrzeżeniem pozostałych zapisów par. 1 ust. 4 umowy

Umowa 3.1

Projekt umowy §3 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie maksymalnej liczby dostaw w 

miesiącu 14 Zmamwiający przewiduje dostawy maksymalnie 2 x w miesiącu.

Umowa 5.1

Projekt umowy §5 ust. 1

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony 

umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. 

Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z 

art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 

społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia 

społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to 

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który 

stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. 

Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w 

art. 7 ust. 1 –zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w 

kar umownych do wysokości 1%. 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
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Umowa 5.1.b

Projekt umowy §5 ust. 1 ppkt.b)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt. b) odnoszący się 

kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza 

cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych 

płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . 

Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, 

którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. 

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z 

istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z 

dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana 

powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W 

przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 

§ 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 16 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Umowa 5.1.c

Projekt umowy §5 ust. 1 ppkt.c)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej wadliwej 

dostawy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt. c) 

odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, 

przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku 

nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek 

ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. 

UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie 

jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi 

w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu 

Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako 

rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej 

dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu 

odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia 

wierzyciela”.

17 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

1 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice diagnostyczne nitrylowe

teksturowane na końcach palców? 18 Zamawiający dopuszcza.

1 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości

na palcu min 0,11, grubości na dłoni min. 0,05 oraz grubości na mankiecie min.

0,05mm? 19 Zamawiający nie dopuszcza.

1 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ww rękawic w opakowaniach po 100 szt. z

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 5000 op. po 100 szt.
20

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza przeliczenie 

wielkości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 

górę.
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10 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru

Mitsubishi czy dopuszcza również zamiennik papieru oryginalnego, papier

kompatybilny K65HM/KP65HM? 21 Zamawiający dopuszcza zamiennik

10 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m

(szerokość kratki 100 mm). 22 NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 mm x 30 mm,

prostokątnej. 23 Zamawiający nie dopuszcza

11 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 42 mm x 36 mm,

okrągłej z języczkiem. 24 Zamawiający nie dopuszcza

11 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 mm x 42 mm, 

okrągłej z języczkiem. 25 Zamawiający nie dopuszcza

11 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 40 mm x 36 mm,

kwadratowej o zaokrąglonych bokach z języczkiem. 26 Zamawiający nie dopuszcza
11 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 mm, okrągłej. 27 Zaamwiający dopuszcza.

11 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny op. – 50 szt. z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 28

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego 

opakowania w górę.

24 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej w kształcie 10-płatkowego

kwiatka o rozmiarze 25,7 mm. 29 Zamawiający nie popuszcza.

24 1

Prosimy o dopuszczenie ww pozycji elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 30mm

, reszta parametrów bez zmian. 30 Zamawiający nie popuszcza.

24 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 mm x 42 mm,

okrągłej z języczkiem, z żelem stałym. 31 Zamawiający nie popuszcza.

24 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 mm, okrągłej, z

żelem stałym. 32 Zamawiający nie popuszcza.

24 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 mm, okrągłej, z

żelem płynnym. 33 Zamawiający nie popuszcza.

24 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 mm x 35 mm,

prostokątnej, z żelem płynnym. 34 Zamawiający nie popuszcza.

24 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycjach ceny jednostkowej dla

opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za

sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod

są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość

zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 35

Zgodnie z zapisami SIWZ w pakiecie nr 24 należy podać cenę za 

opakowanie handlowe.
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9 1

1. Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty 

system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem 

stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części 

wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką 

Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o 

zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru 

przepływu krwi? 

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie 

na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. 36 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

16 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem 

ciepła i wilgoci, nawilżanie 37 mg/l przy Vt=500ml, przestrzeń martwa 55ml, masa 

35,60 g, objętość oddechowa 150-1500 ml, opory przepływu 2,14 cm H2O przy 60 

l/min (0,82 cm H2O przy 30l/min)? 37 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

16 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „o powierzchni 1400 cm2, medium filtracyjne

hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2 z nadrukowanymi na obwodzie filtra

wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany

kolorystycznie kolorem niebieskim.”? 38 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

16 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego obwodu 

oddechowego dwuświatłowego typu „rura w rurze”z funkcją wymiennika ciepła o 

długości 180cm? 39 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16 1

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 

6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy 

max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170g 

bez akcesoriów.” 

Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym, iż wg naszej wiedzy wymagane 

parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie 

mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania 

powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest 

możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją. 40 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego obwodu 

oddechowego dwuświatłowego  typu „rura w rurze”z funkcją wymiennika ciepła o 

długości 180cm oraz dodatkową rurą o długości 90cm? 41 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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16 2

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 

6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,11 cm H2O i wydechowy 

max 0,13 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 147 cm. Waga układu max 

240g bez akcesoriów.” 

Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym, iż wg naszej wiedzy wymagane 

parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie 

mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania 

powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest 

możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją. 42 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwacza z nacięciem o głębokości 1,8 

mm. 43 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29

Asortyment zaoferowany w pakiecie nr 29 nie jest wyrobem medycznym w 

rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w 

związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie. 44

Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i 

używania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, 

mieć wpisy do odpowiednich rejestrów lub deklaracje 

zgodności lub inne dokumenty.

24 1,2

: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z 

wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System 

Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485? 45 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24 1,2

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, 

poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez 

zewnętrzne jednostki badawcze? 46 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24 1,2

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli 

bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie 

dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez 

zewnętrzne jednostki badawcze? 47 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24 1

: Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o średnicy 25mm? 

Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania. 48 Zamawiający dopuszcza.

24 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 55mm x 41mm z 

żelem ciekłym? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania 49 Zamawiający nie popuszcza.

24 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 55mm x 41mm z 

żelem stałym? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania. 50 Zamawiający nie popuszcza.

12 2,4,5

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 12, poz 2,4,5 dopuści klipsy o wymaganych 

parametrach użytkowych – pakowane po 6 szt w magazynku? 51 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Umowa 3.3

1. Ad par. 3 ust. 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno, 

a nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy, towar wysyłany jest z magazynu za 

granicą, natomiast faktury z biura mającego inną lokalizację, co uniemożliwia 

wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, 

faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje 

możliwość przesyłania skanu faktury lub faktury w formie pliku .pdf na adres 

mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą 

pocztową). Czy Zamawiający dopuszcza którąś z możliwości? 52

Zamawiający wyraża zgodę na FV w ciągu 48 godzin od 

otrzymania towaru w formie pliku .pdf na adres mailowy 

wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej 

drogą pocztową).

1 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych

teksturowanych na końcach palców, co również zapewnia pewny chwyt narzędzi w

dłoni i nie zmniejsza wrażliwości dotykowej, o grubości nieznacznie różniącej się od

wymaganej tj. na palcu: 0,12mm, na dłoni: 0,08mm, na mankiecie 0,06mm.

Pozostałe parametry bez zmian. 53 Zamawiający dopuszcza.

5 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych

lateksowych o grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj.: na palcu: 0,20-

0,21mm, na dłoni 0,16-0,17mm. Pozostałe parametry bez zmian.
54 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o

grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej tj.: na palcu 0,22-0,23mm, na dłoni

0,20-0,21mm oraz na mankiecie 0,18-0,19mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed

starzeniem min. 15N, po starzeniu min. 13N, rozciągliwość min. 1100%. Pozbawione

tiuramów-potwierdzone oświadczeniem wytwórcy. Opakowanie: koperta

zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta

wewnętrzna papierowa. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), rozmiar: 6.0 – 9.0.

Pozostałe parametry bez zmian. 55 Zamawiający dopuszcza.

13 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych,

lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimeryzowaną, z rolowanym

mankietem, teksturowane na całej powierzchni, AQL 1.0, o grubości nieznacznie

różniącej się od wymaganej tj.: na palcu 0,22-,0,23mm, na dłoni 0,20-0,21mm oraz

na mankiecie 0,18-0,19mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min.

15N, po starzeniu min. 13N, rozciągliwości przed i po starzeniu min. 1100%.

Zgodność z normami EN 455 (1-4), ASTM F 1671, EN 420, EN 388 oraz pozbawione

tiuramów –potwierdzone oświadczeniem wytwórcy. Rozmiar 6.0-9.0.
56 Zamawiający dopuszcza.
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13 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych

przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka, bezpudrowych, pogrubionych,

niesterylnych, z wewnętrzną warstwą chlorowaną, z rolowanym mankietem.

Grubość nieznacznie różniąca się od wymaganej tj.: na palcu 0,36mm, na dłoni

0,30mm, na mankiecie 0,20mm, teksturowane na całej powierzchni. Wytrzymałość

na rozerwanie przed starzeniem min. 28N, po starzeniu min. 25N, rozciągliwość

minimum przed starzeniem 650% i minimum po starzeniu 500%, rozmiar S-XL. 57 Zamawiający dopuszcza.

19 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów z miękkiej

przewienej włókniny typu spunlace o następujących parametrach.

o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795. Rękawy zakończone mankietem

z dzianiny poliestrowe min 8 cm. Składany „w książkę” a troki łączone kartonikiem

celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania. Zapinany na ”rzep” na

szyi i wiązany w pasie na troki. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu w postaci metki.

Zapakowany wewnętrznie w serwetę włókninową (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi

ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy,

nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier,

na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 25 sztuk

najpierw w worek foliowy, potem w karton. Rozmiar L i XL i XXL do wyboru przez

Zamawiającego. Długości: L 130cm, XL 140cm, XXL 150cm 58 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych

teksturowanych na końcach palców, co również zapewnia pewny chwyt narzędzi w

dłoni i nie zmniejsza wrażliwości dotykowej, o grubości nieznacznie różniącej się od

wymaganej tj. na palcu: 0,12mm, na dłoni: 0,08mm, na mankiecie 0,06mm.

Pozostałe parametry bez zmian. 59 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższych

parametrach:

Bezpudrowe, sterylne rękawice chirurgiczne, lateksowe, o kształcie anatomicznym,

powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia

wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, rolowany mankiet. Posiada

rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa. Grubość na palcu 0.180 mm, na dłoni

0.150 mm, na mankiecie 0.120 mm, długość: min. 295 mm, poziom protein < 30 µg/g 

AQL co najmniej 1.0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN – 455, 1, 2, 3, ASTMF –

1671. Siła przy rozdarciu 13N (po starzeniu). Szczelnie pakowane parami,

zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Opakowanie jednostkowe folia – Folia. Na

opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer

serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja

rękawic promieniami gamma. 60 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Umowa

2.3

Prosimy o modyfikację § 2 ust. 3 projektu umowy w następujący sposób: „Zmiana

cen, o których mowa w ust. 2 nastąpi automatycznie z dniem wejścia w życie aktu

prawnego określającego zmianę stawki VAT i nie wymaga formy aneksu.”
61 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa

2.5

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2 ust. 5 o następującej treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen

producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara

amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana 

umowy nastąpi w formie aneksu.” 62 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Umowa 4.4 Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. 63 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa

4.5

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy w następujący sposób: „W

przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55

dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać

realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości

przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim

przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w

dostawie towaru.” 64 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa

5.1.b i c

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez

ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 5

ust. 1 lit. b) oraz c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać

uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie

wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar

umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 65 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane jedynie na końcach palców, o 

grubości na palcu 0,1mm 

(±0,01), na dłoni 0,08mm (± 0,01), na mankiecie 0,06mm (± 0,01)? 66 Zamawiający nie dopuszcza.

1 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane jedynie na końcach palców, o

grubości na palcu 0,11- 0,12mm, na dłoni 0,06mm, na mankiecie 0,05-0,06mm?
67 Zamawiający nie dopuszcza.

5 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm (±0,02), 0,14mm

(±0,02)? 68 Zamawiający dopuszcza.

11 5

Czy Zamawiający w przypadku elektrod do EKG przyssawkowych odstąpi od wymogu

kodowania kolorem? 69 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,21mm (±0,02),

dłoni 0,18mm (±0,01), mankiecie 0,17mm (±0,01), o rozciągliwości min. 750%, sile

zrywu przed starzeniem 18N, po starzeniu 15N spełniające pozostałe wymagania

SIWZ? 70 Zamawiający dopuszcza.

13 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,22mm (±0,02),

na dłoni 0,19mm (±0,01), na mankiecie 0,17 (±0,01) o rozciągliwości min. 750%?
71 Zamawiający dopuszcza.
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Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,22mm (±0,02),

na dłoni 0,19mm (±0,01), na mankiecie 0,17 (±0,01) o rozciągliwości min. 750%?
72 Zamawiający dopuszcza.

17 1

Czy Zamawiający dopuści worek dwutygodniowy o długości drenu z łącznikiem

równej 110 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 73 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

17 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM - DWUTYGODNIOWY

- worek zbiorczy o pojemności 1500 i 2000ml, skalowany co 50ml, z zastawką antyrefluksyjną i 

obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/;                                        

- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm 

- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się,  zapewniający 

swobodny i skuteczny odpływ moczu

- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego

- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

- samouszczelniający się port do pobierania próbek

- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery zintegrowane komory 

pośrednie

- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 4ml do 50ml (w komorze wstępnej) i co 5ml do 

500ml (w pozostałych komorach)

- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w 

systemie

- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty/, opróżniający  

jednocześnie wszystkie komory pomiarowe

- tylna ścianka komory biała, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu

- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych  i 

kwadratowych ram łóżka

- Bezlateksowy worek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, przy użyciu najnowocześniejszych  

technologii, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.   

Zalecany okres utrzymania u pacjenta do 14 dni.

- Worek sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu), pakowany zgodne z PN-EN 556 i PN-EN 868 w 

opakowanie  foliowo-papierowe. 74 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

18 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe jałowe sterylizowane 

radiacyjnie, o grubości na palcu 0,19mm (±0,01), na dłoni 0,12mm (±0,01), na 

mankiecie 0,1mm (±0,01), AQL- 1,5? 75 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarach od 6 do 9 co pół

rozmiaru, teksturowane na całej powierzchni, o grubości na palcu 0,17mm, na dłoni

0,14mm, na mankiecie 0,12mm, sterylizowane radiacyjnie, o anatomicznym kształcie-

zróżnicowanym na prawą i lewą rękę? 76 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

19 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny oznaczony w sposób L, XL w

widocznym miejscu, długość XL – 140cm (+/-8cm), na zewnętrznym opakowaniu

etykieta zawierająca 4 naklejki typu TAG, dodatkowo w opakowaniu 2 ręczniki w

rozmiarze 30 x 30cm? 77 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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20 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic spełniające w całości normę EN 374, co oznacza, 

że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy 

badanych substancji podanej w załączniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje 

pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu? 78 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

24 1 zgodne z SIWZ? 79 Zamawiający dopuszcza.

24 2 Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG  w rozmiarze 51x49mm lub 55x41 mm? 80 Zamawiający nie popuszcza.

25 1

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny wykonane z polipropylenu o 

długości 52 mm? 81 Zamawiający dopuszcza.

26 2

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 875 ml, pozostałe

parametry zgodne z SIWZ? 82 Zamawiający dopuszcza.

26 3

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z dokładną skalą pomiarową (do 100

ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczoną na worku, pozwalającą na

dokładne oszacowanie objętości płynu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
83 Zamawiający dopuszcza.

31 3,4,5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 84 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31 4,5

Czy zamawiający dopuści pojemniki na mocz z nakrętką bez pola do opisu, pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ?Czy zamawiający dopuści pojemniki na mocz z nakrętką 

bez pola do opisu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 85 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12 1,2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaorefowanie w zadaniu 12 poz. 1 i 2 klipsów 

tytanowych, rozmiar M/L (średnio-duży), wykonane z biologicznie oboętnego tytanu, 

kształt "V" zapewniających klipsowi stabilizację na naczyniu gwarantujący poprawne 

jego pozycjonowanie, wewnętrzne poprzeczne rowkowanie, zapobiegające ślizganiu 

się klipsa na tkance, zapewniające odżywianie tkanki, zewnętrznie rowkowane 

uniemożliwiające wysunięcie  ze szczęk klipsownicy, jeden zasobnik zawierający 6 szt. 

klipsów. Wielkość klipsa po załadowaniu do aplikatora 7,8 mm, wielkość klipsa 

zamkniętego 9mm, zasobniki kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem klipsownicy, 

1 opakowanie zawierające 20 szt. magazynków, wraz z użyczeniem kompatybilnej 

klipsownicy. 86 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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12 3,4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 12 poz. 3,4 i 5 klipsów naczyniowych 

polimerowych wykonane z obojętnego polimeru, nietoksyczne, niewidoczne w RTG, nie 

powodują zakłóceń podczas badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, 

poprawnie zamykają struktury o wielkości 7 mm - 16 mm kli[psy zamykające naczynie, 

obejmujące naczynia w zakresie 360st. jeden zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, zamek klipsa 

zamykający na zatrzask, zasobniki kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem klipsownicy, 1 

opakowanie zawierające 14 szt. magazynków wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy. 87 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, 

mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, o grubości 

pojedynczej ścianki palca 0,10–0,12mm, dłoni 0,07-0,08mm, mankietu 0,05-0,07mm 

nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego oraz pozostałych 

parametrach niezmienionych 88 Zamawiający nie dopuszcza.

1 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i 

personelu wymaga rękawic przebadanych na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 

oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 i złożenia badań wystawionych 

przez jednostkę niezależną nie starszych niż z 2016 r.? 89 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11 3

1. Pozycja nr 3: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz 

zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał 

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485? 90 Zamawiający nie wymaga.

11 3

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, 

poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez 

zewnętrzne jednostki badawcze? 91 Zamawiający nie wymaga.

11 3

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli 

bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie 

dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez 

zewnętrzne jednostki badawcze? 92 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 50mm x 36mm z 

żelem stałym? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania 93 Zamawiający dopuszcza.

1 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, o grubości na palcu 

min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min. 0,05mm? 94 Zamawiający dopuszcza.
7 3 czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 250x15cm? 95 Zaamwiający dopuszcza

7 4

czy Zamawiający dopuści komplet pościeli:

powłoka 200 x 150cm

powłoczka 90 x 75cm

prześcieradło 210 x 150cm 96 Zaamwiający dopuszcza
7 6 czy Zamawiający dopuści poszewkę o rozmiarze 90x75cm? 97 Zaamwiający dopuszcza
7 7 czy Zamawiający dopuści poszwę o rozmiarze 200x150? 98 Zaamwiający dopuszcza
8 1 czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim? 99 Zaamwiający dopuszcza
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8 2 czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 55cm? 100 Zaamwiający dopuszcza
8 5 czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? 101 Zaamwiający dopuszcza

8 7 czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarach M, L, XL? 102 Zaamwiający dopuszcza

15 1

czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w roli, kolor niebieski 

o szerokości 51 cm, dł. roli 40m z przeliczeniem ilości? 103

Zamawiający dopuszcza przeliczenie wielkości opakowań z 

zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
19 1 czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny długości 140 cm przy rozmiarze L? 104 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

19 1

czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zapinamy na rzep w rozmiarze 13x2 cm 

i 5x2 cm; posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci naszywki (pieczątki)? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 105 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19 1 czy Zamawiający dopuści dwa ręczniki w rozmiarze 20x40 cm? 106 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

21

Czy Zamawiający dopuści papier krepowy:  wytrzymałość na rozciąganie liniowe na 

sucho w kierunku walcowania 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym  1,35 kN/m, 

Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania  0,72 kN/m, 

w kierunku poprzecznym  0,42 kN/m., Zawartość chlorków poniżej 0,05%, zawartość 

siarczanów poniżej 0,25%. 107 Zamawiający dopuszcza.

Umowa

Czy dni robocze to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 108 Tak

Umowa

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do 

kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników 

cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 

zawarcia umowy przekroczy 3%? 109 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa 6.1.c,d

Par. 6 ust. 1c,1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „dwukrotnie” na 

„trzykrotnie”? 110 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „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. 111 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Umowa 4.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z powyższego paragrafu 

sformułowania  „a termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury korygującej”? 112 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Umowa 7.1a

Czy w przypadku asortyment, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu 

ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679/2010) 

Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie i doda zapis do umowy: „jeżeli 

dotyczy”? 113

Zamawiający modyfikuje zapis par. 7 ust. 1 pkt. a Projektu 

umowy nadając mu następującą treść:

"a) oferowane przedmioty zamówienia, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy są dopuszczone  do obrotu i używania w 

jednostkach ochrony zdrowia na terytorium RP zgodnie z 

polskim prawem oraz prawem Unii Eurpejskiej oraz posiadają 

aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane zgodnie z 

prawem;"

Umowa 7.1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie słowa „roboczych” po terminie „4 dni”? 114

Zamawiający modyfikuje zapis par. 7 ust. 1 pkt. b Projektu 

umowy nadając mu następującą treść:

"b) Kserokopie stosownych dokumentów dla przedmiotów 

zamówienia będących wyrobami medycznymi, 

a wynikającymi z przepisów  określonych powyżej dostarczy 

Zamawiającemu na każde żądanie, w trakcie realizacji umowy, 

w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 

Przedstawione dokumenty będą potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez uprawnione osoby. "

28 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są 

nakłuwaczami „Medlance”. Opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie 

nakłuwacza jako „Medlance” narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ 

sugeruje produkt konkretnego producenta – firmy HTL-Strefa i eliminuje inne 

produkty równoważne, jak choćby nakłuwacze automatyczne, które posiadają inny 

kształt, oraz boczny mechanizm spustowy. 

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla 

użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „Medlance”, a przy tym ergonomiczny i łatwy 

w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły 

nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale 

zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W 

nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z 

głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale 

jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (Medlance), gdzie 

zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą 

oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły. 

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem jest dla Zamawiającego 

korzystne, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej 

konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym. 115 Zamawiający dopuszcza.
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31 1,2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na dopuszczenie szkiełek jednostronnych o wymiarze 

76x26 mm , pozostałe wymogi SIWZ bez zmian? 116 Zamawiający dopuszcza.

3 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z termoplastycznego materiału, który 

jest biokompatybilnym FEP (fluoroetylen propylen) z dodatkowym portem bocznym 

wyposażonym w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, ścięcie igły typu "Back cut" 

zawór chroniony łatwym w otwarciu kaprturkiem, zastosowana zastawka 

antyzwrotna zapobiega niekontrolowanemu wypływowi krwi poza kaniulę, 

wyposażone w trzy paski kontrastujące w promieniach RTG, elastyczne skrzydełka w 

kolorze odpowiadającym rozmiarowi kaniuli, bez zawartości lateksu i PCV w 

następujących rozmiarach:

Kod koloru             Rozmiar (Gauge)  Rozmiar (mm)   Przepływ

Pomarańczowy               14                             2,2 x 45             290

Szary                                   16                             1,70 x 45          180

Biały                                    17                             1,50 x 45         130

Zielony                               18                             1,20 x 45           90

Różowy                              20                             1,00 x 32           57

Niebieski                          22                              0,80 x 25          33

Żółty                                   24                              0,70 x 19          13 117 Zamawiający nie dopuszcza.

9 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, brak 

martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membramą silikonową maksymalnie 

redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu, duża przestrzeń wewnętrzna 

zapewniająca przepływ na poziomie min. 312ml/min, kompatybilny z MRI, wysokiej 

jakości membrana silikonowa pozwalająca na wielokrotne podawanie leku nie 

powodując tym samym wycieku, idealne dopasowanie obudowy z membraną 

silikonową nie pozwalające na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu, mały 

rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwiająca pracę personelowi medycznemu, prosty 

tor przepływu zapewniający równomierny i płynny wlew, kompatybilny z 

końcówkami Luer, Luer Lock. Wielofunkcyjność pozwalająca na współpracę ze 

wszystkimi zestawami, łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa. Możliwość 

używania przez 7 dni i 600 dostępów. Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w 

reakcję z stosowanymi lekami, możliwość podawania krwi, tłuszczy, 

chemioterapeutyków? 118 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z powierzchnią wewnętrzną 

chlorowaną, mankietem prostym, o grubości na palcu 0,220 mm, na dłoni 0,205 mm, na 

mankiecie 0,240 mm, o długości 285 mm, z poziomem białek < 30 µm, AQL 1,0, siła przy 

rozdarciu po starzeniu na poziomie 17 N?

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na 

przenikalność wirusów zgodnie z metodą LGM/CDRH, która jest równoważna dla metody 

opisanej w amerykańskiej normie ASTM F-1671 – wymaganej przez Zamawiającego.

W obu przypadkach badanie wykonane jest przy użyciu tego samego bakteriofagu Φ-X174 – 

jako modelu mikrobiologicznego służącego do oceny skuteczności właściwości ochronnych 

rękawicy przed penetracją chorobotwórczych drobnoustrojów krwiopochodnych. 

Zarówno LGM/CDRH jak i ASTM F-1671 to metody posiadające większość procedur wspólnych, 

różniące się natomiast w zakresie stosowanej aparatury testowej i parametru takiego jak 

zastosowane ciśnienie powietrza.

Ponadto metoda LGM/CDRH jest również akceptowalna przez jednostkę notyfikowaną przy 

ubieganiu się o uzyskanie znaku CE.

Warto także nadmienić, iż metoda ASTM F-1671 nie jest normą europejską, w związku z 

powyższym  z punktu widzenia europejskich regulacji prawnych są to metody równoważne

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą  konkurencyjność postępowania i umożliwią 

Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród większej liczby otrzymanych 

ofert 119 Zamawiający dopuszcza

2 1

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z cewnikiem wykonanym z PTFE

widocznym w  aparacie USG 120 Zamawiający wyraża zgodę.

2 1

2/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać zastawkę

antyzwrotną? 121 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

3 1

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z cewnikiem wykonanym z 

poliuretanu 122 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
3 1 2/ Prosimy zamawiającego o  dopuszczenie zastawki antyzwrotnej.  123 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3 1

3/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać zastawkę

antyzwrotną? 124 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3 1
4/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozmiarach od 14G do 22G. 

125 Zamawiający dopuszcza.

3 1

5 / Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje kaniul o dużo lepszych parametrach

przepływu. 

Rozmiar:

22Gx25mm przepływ 42 ml/min

20Gx32mm przepływ 67 ml/min

18Gx32mm przepływ 103 ml/min

18Gx45mm przepływ 103 ml/min

17Gx45mm przepływ 133 ml/min

16Gx45mm przepływ 236 ml/min

14Gx45mm przepływ 270 ml/min 126 Zamawiający dpopuszcza
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9 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego pozwalającego na

wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć (400- aktywacji), 

nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z

wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu

wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób

czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym)

–wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz

podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min., przystosowany do pracy z

końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z

drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do

kroplówek, przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny protektor męski

zabezpieczający  przed przypadkowym skażeniem miejsca wkłucia podczas aplikacji.

127 Zamwiający dopuszcza.

9 1

2/ Czy Zamawiający oczekuje aby powierzchnia do dezynfekcji była pozbawiona

poliwęglanu? 128 zamawiający dopuszcza, ale nie wzmaga

14 1

1/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula ma posiadać zastawkę

antyzwrotną? 129 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

14 1

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma posiadać zabezpieczenie

igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze

i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki

nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek

(kapilary), pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład

mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, tak jak obecnie stosowane? 130 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14 1

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby do oferty dołączone

opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne (min. 3) potwierdzające

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z

materiałem zastosowanym do produkcji cewnika oferowanych kaniul? 131 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14 1

4/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul posiadających minimum 5 pasków

radiocieniujących. 132 Zamawiający dopuszcza.

16 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności

przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem

ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności

4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa

77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa

Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem

kapno z zatyczką na uwięzi. 133 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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17 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z

drenem łączącym 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do

zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę

antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na

odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany,

niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego

pomiaru wyskalowana 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.

Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania

komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr

hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w

otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml.
134 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

17 2

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki

moczu ma posiadać zastawkę antyzwrotną w łączniku do cewnika Foley, co

zabezpiecza przed cofaniem się moczu w kierunku pacjenta? 135 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

17 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków o długości drenu ok. 100-110cm,

spełniających pozostałe parametry SIWZ. 136 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

17 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowych wieszaków do worków na

mocz wykonanych z medycznego PCV zawierającego ftalany. Pragniemy zauważyć, iż

wymóg braku zawartości ftalanów w wieszakach na worki na mocz jest całkowicie

bezzasadny, gdyż wieszak nie ma kontaktu z pacjentem.
137 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

22 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje obwodów

oddechowych bez zawartości DEHP? 
138 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt.

dla rozm. XL).

139

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza przeliczenie 

wielkości opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania w 

górę.
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2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych

nitrylowych bezpudrowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach o

grubość na palcach min. min. 0,11 – 0,13 mm, dłoń 0,07 ± 0,01 mm, mankiet min. 0,06 ± 0,01

mm. Poziom AQL <1,5 - informacja na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem

szczelności dla mikroorganizmów oraz z informacją na opakowaniu o poziomie kontroli jakości

G1 zgodnym z wymaganiami EN 455-1. Zgodność z normą EN 455 potwierdzona na

opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej

Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami

ochrony EN 420). 

Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 lub alternatywną – min

8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i 70%

izopropanol z czasem przenikania 22 min (raport załączony do oferty) oraz min. 15

cytostatyków wg. w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu (raport

załączony do oferty). Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne

oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii, datą

ważności, nr katalogowym producenta i co najmniej 5 substancji z poziomami ochrony.

pakowanie max 200 szt.

1 1

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości

konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,10 ± 0,02 mm,

produkowanych zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. 141 Zamawiający nie dopuszcza.

4 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej

bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych o

powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o

działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej

elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w

obszarze palca 0,32 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Długość min. 295 mm.

Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt.

5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, ASTM F 1671. Zawartość protein < 30 μg/g rękawicy.

Wytrzymałość min. 26 N. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.

Opakowanie zawierające parę rękawic pakowaną w opakowanie podwójne

hermetyczne foliowe podciśnieniowe. 142 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4 1

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie 50%

akrylamidu tj. prop-2-enamidu, który podobnie jak podstawowy składnik cementu

kostnego (metakrylan metylu) stanowi organiczny monomer biorący udział w

procesie polimeryzacji rozpuszczalny w wodzie.

143 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1 1 140 Zamawiający nie dopuszcza.
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5 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,20

mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Obniżony poziom AQL po

zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z

dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.    144 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5 1

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z

wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami

ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz

8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i

zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Mankiet

wzmocniony rolowanym brzegiem. Grubość na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min.

0,16 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony

badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe

podwójne: papierowe obustronnie foliowane, pakowane po max 70 par. 145 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5 1

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych lateksowych

bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrznej

powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i wilgotne

dłonie, o długości min. 280 mm. Grubość na palcu 0,17 mm, na dłoni 0,16 mm, na

mankiecie 0,12 mm. Poziom AQL ≤ 1,0 o obniżonym poziomie protein wynoszącym <

10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. 146 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka chirurgicznego o

kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z

oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m2, a w części bocznej ze

wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m2 pochłaniającego

pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania. 147 Zaamwiający dopuszcza

13

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic

oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według

metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania

norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE?  148 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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13 1,2

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych

bezpudrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o długośc

wynoszącej min. 290 ± 6 mm. Grubość na palcu min. 0,22 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,20± 0,01 mm, na

mankiecie min. 0,17 ± 0,01 mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed/ po starzeniu min. 16,4 N/ 14,9N,

rozciągliwość przed/ po starzeniu min. 846% / 809%. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455

-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388. Oporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą

ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Odporne na

przenikanie min. 13 cytostatyków m.in. Carmustine, Mitomycin C, Cyklofosfamide (Cytoxan), Fluorouracil,

Vincristine, Cisplantin. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein

wynoszący ≤ 10 μg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi

tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

149 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13 3

1. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do

procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie

anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej

zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Kolor naturalnego lateksu.

Grubość ok.: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. AQL

≤ 1,5 Wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 18 N, po starzeniu min. 15

N, rozciągliwość przed starzeniem min. 850 %. Odporne na przenikanie substancji

chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 19 substancji (poza cytostatykami),

w tym min. 14 substancji na 6 poziomie ochrony, tj. powyżej 480 min. Odporne na

działanie min. 14 cytostatyków. Badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom

protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par. 
150 Zamawiający nie dopuszcza.

18 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych radiacyjnie.

Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko

bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy

sterylizacji gazowej. 151 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

18 1

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi

ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2 - min. 240 mm, o grubości na

pojedynczej ścianie palca 0,13 ± 0,01, dłoni 0,1 ± 0,01 mm, mankiecie 0,08 ± 0,01

mm, AQL 1,5, sterylizowane radiacyjnie. 152 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, cienkie, grubość

w obszarze palców min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05mm, teksturowane (na

końcach palców lub na całej powierzchni), spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671,

EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Przebadane na przenikanie min. 10 substancji chemicznych

stosowanych w placówkach medycznych takie jak: alkohole (co najmniej 2 alkohole z poziomami ochrony

fabrycznie naniesione na opakowaniu), kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady) w tym: 0,5% kwas

siarkowy na poziomie 6, 40% wodorotlenek sodu na poziomie 6, 33% formalinę (roztwór formaldehydu) na

min. 3 poziomie, 70% izopropanol na min. 1 poziomie, 1,5% metanol na poziomie 6, 10% amoniak na

poziomie 6, 10% etanol na poziomie 6 oraz min. 15 cytostatyków, o poziomie AQL ≤ 1.5 potwierdzone

raportem z wynikami badań, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej

kategorii III. . 

Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z

możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością

wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty naścienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po

3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego,

plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na

wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkadzania ścian, a także do wózków mobilnych.

20 1

. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i

zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze

wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością

wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji

rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Grubość na palcu min. 0,1 ± 0,02mm,

na dłoni min. 0,7 ±0,01mm. Poziom AQL ≤ 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z

normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie,

w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2

alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne

przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny,

Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL).

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje

użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych

kosztów.

154 Zamawiający dopuszcza

23 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby strzygarka

spełniała co najmniej wymogi szczelności zawarte w standardzie IPX 7 , tj. można ją

było zanurzyć na czas i głębokość odpowiednią do dokładnej dezynfekcji?
155 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

23 1

Zamawiający nie określił w SIWZ kluczowych parametrów dla strzygarki i ostrzy tj.

wydajności strzyżenia i wysokości pozostawianych włosów prosimy o wyjaśnienie czy

należy zaoferować strzyżarkę o wydajności  strzyżenia powyżej 5 tys.wł/s i ostrzy

pozostawiających włos nie dłuższy niż 0,25 mm? 156 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

20 1 153 Zamawiający dopuszcza
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27 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 265-285 mm w zależności od

rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy

podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic

wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest

przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla

wszystkich rozmiarów. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, zapewniająca

dobrą chwytność, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca

zakładanie o grubości na palcu 0,21 ± 0,1 mm, na dłoni 0,18 ± 0,1 mm, na mankiecie

0,145 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 14 N, po starzeniu min. 12 N.  
157 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27 1

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma

mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty

załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej

kategorii III? 158 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

27 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej

mikroteksturowanej, zapewniającej dobrą chwytność, wewnętrzna warstwa

polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie, o średniej długości rękawic

min. 279 mm, o grubości na palcu 0,20 ± 0,1 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. 159 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi

ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i

ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 270 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 280

mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia

bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że

różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na

którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu

pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Grubość na palcu 0,27 mm, na

mankiecie min. 0,16 mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 18 N,

po starzeniu min. 15N, rozciągliwość przed starzeniem min. 850 %, po starzeniu min.

800%, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, zapewniającej dobrą

chwytność, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca

zakładanie. 160 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2 1

czy zamawiający w pakiecie 2 dopuści kaniulę wykonaną z podwójnie oczyszczonego 

teflonu (PTFE).

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 

jakościowej i cenowej, ponadto sprzęt ten jest równoważny wymaganemu przez 

zamawiającego różniący się nieznacznie, nie mając wpływu na użytkowanie 161 Zamawiający wyraża zgodę.


