
 1/15

 
 

 
 

Toszek, 08.02.2019 r. 
 
dotyczy: dotyczy: postępowania nr 3/PN/DEG/AC/2019 na dostawę jednorazowych artykułów 

medycznych i podobnych artykułów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego                
w Toszku 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytania z dnia 04.02.2019 r. 
Pytanie 1 
Pakiet nr VII  
W tabeli asortymentowo-cenowej widnieje kolumna „Nr pozycji katalogowej”. Prosimy o 
wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy w tej kolumnie należy wpisać „Nr 
katalogowy oferowanego produktu”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 04.02.2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Pakiet nr VII poz. 13 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł systemowych w rozmiarze 0,7*25mm, 0,8*25mm i 
0,9*25mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 04.02.2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Pakiet nr VII  
W pozycji nr 1 Zamawiający umieścił probówko-strzykawki do OB. Do prawidłowego wykonanie 
badania OB. potrzebne są oprócz probówko-strzykawek z pozycji nr 1 również statywy, które 
zostały pominięte. Dlatego, prosimy o dopisanie statywów do OB jako oddzielnej pozycji 
asortymentowo-cenowej z podaniem ich ilości.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 04.02.2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Projekt umowy § 5 ust. 6 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu, poprzez dodanie: „(…) na jego 
koszt i ryzyko przy zamówieniu jednorazowym powyżej 150 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. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §5 ust. 6. 
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Pytanie 5 
Dot. Umowy § 3 ust. 2 
We wzorze umowy Zamawiający umieścił zapis, iż okres ważności przedmiotu zamówienia w 
momencie dostawy nie może być krótszy, niż 12 m-cy, natomiast pod tabelą asortymentowo-
cenową pakietu nr VII widnieje zapis, iż dla poz. 7 i 18 wymaga się, aby okres ważności w 
momencie dostawy nie był krótszy niż 5 m-cy. Prosimy o ujednolicenie zapisów we wzorze umowy 
z zapisami pod pakietem nr VII. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w zakresie pakietów I – VI okresu ważności przedmiotu zamówienia nie 
krótszy niż 12 m-cy, natomiast w zakresie pakietu VII wymaga się dla poz. 7 i 18 aby okres 
ważności w momencie dostawy nie był krótszy niż 5 m-cy. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ. 
 

Pytania z dnia 05.02.2019 r. 
 

Pytanie 1 
Czy zamawiający jest w stanie zaakceptować rozliczenie na podstawie faktury bez Vat i wyceny 
części zamówienia bez stawki VAT? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie  na podstawie faktury bez Vat. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający akceptuje rozliczenie się z wykonanych dostaw na podstawie faktury bez VAT 
oraz przygotowanego formularza bez stawki VAT bądź wpisaną stawką VAT 0% co oznacza iż 
stawka netto jest również stawką brutto(dotyczy firmy zwolnionej z podatku VAT)? 
Zwolnienie wynika ze względu na nie przekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku 
podatkowym dot. art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie  na podstawie faktury bez Vat. 
 
Pytanie 3 
Pakiet nr I poz. 32 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 32 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. 
Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 
przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 
korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie 
silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 
pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych 
dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza 
dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) 
Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (wraz z późn. zm.). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 32. 
 
Pytanie 4 
Pakiet nr III poz. 1 i 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w 500 ml pojemniku, z 
adapterem do dozownika tlenu, kompatybilnych z reduktorami posiadanymi przez Zamawiającego, 
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z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni przez 
jednego pacjenta uwzględniając wytyczne określone przez producenta.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do zmiany w poz. 1 pojemności 340 ml na 500 ml oraz w poz. 2 
pojemności 650 ml na 500 ml. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z 
reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji? 
 
Odpowiedź: 
Tak, port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać 
odłamywaną zatyczkę. 
 
Pytanie 6 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o 
dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu 
tlenowego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dwukomorowej budowy pojemnika ze sterylną wodą. 
 
Pytanie 7 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga produktu sterylizowanego finalnie, w 
całości, parą wodną lub suchym powietrzem co minimalizuje ryzyko uraty sterylności jego 
elementów podczas wyjaławiania ich w kilkuetapowym procesie? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga produktu sterylizowanego finalnie, w całości parą wodną lub suchym 
powietrzem. 
 

Pytania z dnia 06.02.2019 r. 
 
Pytanie 1 
Pakiet nr I poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach: szerokość 50cm długość 50m, perforacja co 
38cm, z przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkłady na kozetkę lekarską z perforacją co 37,5 - 55 cm.  Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Pakiet nr I poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści myjki jednorazowe wykonane z poliestru, gramatura 100g/m2, 
opakowanie 24szt? Reszta parametrów zgodna z SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza myjek jednorazowych z poliestru, gramatura 100g/m2. 
 
Pytanie 3 
Pakiet nr I poz. 62 
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Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjnej średnica wewnętrzna 3,3 lub 4,7mm? Reszta 
parametrów zgodna z SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza prowadnicę intubacyjnej średnica wewnętrzna 3,3 lub 4,7mm. 
 
Pytanie 4 
Pakiet nr I poz. 69 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów z filtrem 
antybakteryjnym 1,2 um? Reszta parametrów zgodna z SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla rozmiar filtra. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Pakiet nr I poz. 84 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml opakowanie a’80szt? Reszta parametrów zgodna z 
SIWZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 6 
Pakiet nr I poz. 94 
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z 
poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną 
objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające 
wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości  15 
cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca 
introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej 
typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 94 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 94. 
 
Pytanie 7 
Pakiet nr I poz. 7 - 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-13 z pakietu nr 1 i stworzy osobny 
pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 7 - 13. 
 
Pytanie 8 
Pakiet nr I poz. 40 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 1,8x45? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej w rozmiarze 1,8x45. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Pakiet nr I poz. 41 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę kieliszków w opakowaniu a’75szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości na 1067op ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 10 
Pakiet nr I poz. 41 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę kieliszków w opakowaniu a’80szt. z 
odpowiednim przeliczeniem ilości na 1000op ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 11 
Pakiet nr I poz. 61 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów firmy Hartmann 
o poniższym składzie? 
 
Skład zestawu: * 
3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 
1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm 
1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm (zielona) 
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 
Opakowanie 
Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu i nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 12 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą 
kroplowa o długości minimum 65mm w części przezroczystej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę 
stabilizującą dren wewnątrz opakowania? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na 
przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 15 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? 
Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort 
pracy personelu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 17 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt 
na dren? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 18 
Pakiet nr I poz. 66, 67 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 19 
Pakiet nr I poz. 69 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z filtrem 0,45um, jak np. w Mini 
Spike Braun? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla rozmiar filtra. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 20 
Pakiet nr I poz. 75 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęsety o długości 14cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pęsety o długości 13 – 14 cm. Tym samym zmianie 
ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Pakiet nr I poz. 79 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm śr. otworu 7 
cm ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów przedmiotu zamówienia. Tym samym zmianie 
ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Pakiet nr I poz. 82 - 85 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 

 
Pytanie 23 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 24 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacja o ich 
braku na opakowaniu jednostkowym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 25 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie 
mleczny)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
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Pytanie 26 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 27 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej 
długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na 
końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie 
tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas 
pracy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed 
wypadnięciem tłoka? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 29 
Pakiet nr I poz. 82 – 85 
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 

 
Pytanie 30 
Pakiet nr I poz. 19 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 31 
Pakiet nr I poz. 19 
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga fartucha włókninowego z rękawem zakończonym mankietem z 
bawełnianym ściągaczem. Zamawiający dokonał modyfikacji i wymaga fartucha ochronnego 
niejałowego jednorazowego użytku wykonany z fizeliny z długim rękawem z gumkami. Tym 
samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Pakiet nr I poz. 41 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 33 
Pakiet nr I, poz. 42 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 34 
Pakiet nr I, poz. 45 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 35 
Pakiet I, poz. 66-67 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz 
przyrządy do przetaczania krwi,  bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy 
zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry żądanego przedmiotu w SIWZ, których wymaga bezwzględnie. 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych parametrów, ale dopuszcza. 
 
Pytanie 36 
Pakiet nr I, poz. 81 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę typu Janetta ze skalą co 1 ml? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki typu Janetta ze skalą co 1 ml. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytanie 37 
Pakiet nr I, poz. 96 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 38 
Pakiet I 
Proszę Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z zakresu pakietu I. 
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. 
Wprzypadku nie dopuszczenia składania ofert częściowych w zakresie pakietu I, prosimy o 
dopuszczenie podziału pakietu i wydzielenie poz. 6,15,18-19,41-42,45,49,56-60,66-67,78,81-87,91-
93,95-96,106-107 do osobnej części, Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie 
miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 6,15,18-19,41-42,45,49,56-60,66-
67,78,81-87,91-93,95-96,106-107 do osobnej części. 
 
Pytanie 39 
Pakiet nr I, poz. 23, 25-32 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy dla nich nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 23, 25-32. 
 
Pytanie 40 
Pakiet nr I, poz. 36-40, 42-43 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy dla nich nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 36-40, 42-43. 
 
Pytanie 41 
Pakiet nr I, poz. 63-65 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy dla nich nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 63-65. 
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Pytanie 42 
Pakiet nr I, poz. 66-68 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy dla nich nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 66-68. 
 
Pytanie 43 
Pakiet nr I, poz. 81-88 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy dla nich nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 81-88. 
 
Pytanie 44 
Pakiet nr I, poz. 84 
Proszę o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej a’80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w 
formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 45 
Pakiet nr I, poz. 96 
Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy dla niej nowy pakiet? Podział pakietu 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu I – poz. 96. 
 
Pytanie 46 
Pakiet nr I, poz. 20, 22 
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za rolkę podkładu z przeliczeniem podanych ilości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 47 
Pakiet nr I, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści  podkłady w rolce z perforacją co 38cm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkłady na kozetkę lekarską z perforacją co 37,5 - 55 cm.  Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytanie 48 
Pakiet nr I, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści  podkłady w rolce z perforacją co 37,5cm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkłady na kozetkę lekarską z perforacją co 37,5 - 55 cm.  Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 49 
Pakiet nr I, poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka i talerza biodrowego  w rozmiarze 1,6mmx6cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza igły do punkcji mostka i talerza biodrowego  w rozmiarze 1,6mm x 6cm. 
Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
  
Pytanie 50 
Pakiet nr I, poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’12szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za 
opakowanie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 51 
Pakiet nr I, poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za 
opakowanie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 52 
Pakiet nr I, poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki jednorazowej nie zarejestrowanej jako wyrób 
medyczny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki jednorazowej nie zarejestrowanej jako wyrób 
medyczny. 
 
Pytanie 53 
Pakiet nr I, poz. 40 
Czy Zamawiający dopuści kaniule szarą 1,8x45mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej w rozmiarze 1,8 x 45. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytanie 54 
Pakiet nr I, poz. 41 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 55 
Pakiet nr 1, poz. 45 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 56 
Pakiet nr 1, poz. 51 
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne niepowlekane, spełniające pozostałe wymagania 
SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął zapis „powlekana”. W związku z tym dopuszcza nić chirurgiczną powlekaną i 
niepowlekaną. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 57 
Pakiet nr 1, poz. 53 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okularów ochronnych z polikarbonu (gogle) nie 
zarejestrowanego jako wyrób medyczny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga rejestracji okularów ochronnych PCV (gogle) jako wyrób medyczny. 
 
Pytanie 58 
Pakiet nr 1, poz. 69 
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, leków i 
substancji toksycznych z hydrofobowym filtrem 1,2µm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla rozmiar filtra. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 59 
Pakiet nr 1, poz. 75 
Czy Zamawiający dopuści pęsety plastikowe j.u. zielone, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął zapis „niebieski”, tym samym dopuszcza dowolny kolor pęsety. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytanie 60 
Pakiet nr 1, poz. 84 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający umieścił w SIWZ w załączniku nr 1/I do Oferty str. 10/10 adnotację iż „dopuszcza się 
dostarczenie asortymentu w innych opakowaniach, należy wtedy przeliczyć do ilości podanej w 
tabeli”. 
 
Pytanie 61 
Pakiet nr 1, poz. 95 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka do lewatywy z cewnikiem zarejestrowanego jako 
wyrób medyczny? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza worek do lewatywy z cewnikiem zarejestrowanego jako wyrób medyczny. 
 
Pytanie 62 
Pakiet nr 1, poz. 95 
Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy z drenem zakończonym otworem i jednym otworem 
bocznym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza worek do lewatywy z drenem zakończonym otworem i jednym otworem  
bocznym. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 63 
Pakiet nr 1, poz. 101 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe 100% silikon bez kolorystycznego rozróżnienia 
rozmiarów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął zapis „kolorystyczne rozróżnienie rozmiarów”, tym samym nie jest to wymóg 
konieczny. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 

Pytania z dnia 07.02.2019 r. 
 
Pytanie 1 
Pakiet nr 1, poz. 33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjki – rękawicy jednorazowej, nasączonej 
środkami myjącymi o neutralnym pH ok 5, wykonanej z puszystej i miękkiej tkaniny, delikatnie 
myjącej pielęgnującej bez użycia wody, nie uszkadzającej kwasowego płaszcza ochronnego? 
Zawiera alantoinę i chroni skórę przed podrażnieniami, rozmiar 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok 75 
g/m2. Możliwość podgrzania w mikrofalówce. Opakowanie jednostkowe 10 szt. Kosmetyk. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Pakiet nr 1, poz. 33 
Czy w razie wyrażenia zgody na zaoferowanie myjki – rękawicy, Zamawiający zgodzi się na 
wydzielenie pozycji nr 33 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie korzystnych ofert przez 
bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie poz. 33 z pakietu I. 
 
Pytanie 3 
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w sztukach chusteczek, prosimy o 
wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, 
wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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