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Ropczyce, dnia 16.05.2022 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zespół Opieki Zdrowotnej informuje o złożonych do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zapytaniach, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak 

sprawy Zn_2022_04, pod nazwą: Sukcesywna dostawa jednorazowych artykułów medycznych Zamawiający 

przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią 

integralną część SWZ.  

 

 
Wykonawca 1 Dotyczy Pakietu IV 

 

Pytanie 1.  Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec w powleczeniu PTFE, łyżeczki o 

długości 4,0 mm, kolor powleczenia niebieski dla kleszczy do kolonoskopii, kolor powleczenia szary dla 

kleszczy do gastroskopii. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.  

Pytanie 2.  Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm i długości oczka pętli 

15 mm, długość narzędzia 2400 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.  

Pytanie 3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm i długości oczka pętli 20 

mm, długość narzędzia 2400 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsownic ze stopniem zagięcia ramion klipsa 

90 stopni i 135 stopni – do wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

 

Wykonawca  2 

 

pakiet 1, poz. 25,44-45,47,71, 

Czy zamawiający wydzieli poz.25,44-45,47,71 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a 
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podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru 

oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba 

oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 

 

pakiet 1, poz. 44-45 

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, 

wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - 

przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 

62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 

15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister 

papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory 

kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Czy zamawiający dopuści komorę kroplową bez skrzydełek? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

pakiet 1, poz. 47 

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, 

nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza 

dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory 

kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, 

łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister 

papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 

36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku 

rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa 

sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 



 

 

 

pakiet  II, poz. 2,7,15,22,26,36-37,46,47,62-65, 

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,7,15,22,26,36-37,46,47,62-65 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli 

na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, 

gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 

 

Pakiet II, poz. 15  

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. lub 80 szt, z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet II poz. 46 

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z 

polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i 

zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm 

dł. x 16,5 cm szer.? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Wykonawca 3 

 

1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co 

do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów 

wymagana temperatura wynosi 10-35 0C, igieł, cewników, zgłębników 5-37 0C, rurek intubacyjnych, 

tracheotomijnych 5-40 0C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy 

zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy 

nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na 

dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania 

uszkodzonych w transporcie produktów.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 

(rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki 

przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, 

art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków 

transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 



 

 

 

4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, 

art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą 

standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

5. Pakiet 1 poz.25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania korka luer-lock, posiadającego trzpień wystający ponad 

krawędź korka, co umożliwia łatwiejsze użytkowanie podczas procedury, przy pozostałych wymaganiach bez 

zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

6. Pakiet 1.poz.26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraników  wyczuwalną zmiana położenia pokrętła kranika co 

90 stopni?   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

7. Pakiet 1.poz.27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 16G 1,7x45mm (szara) z portem 

bocznym, przepływ 180 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Pakiet 1.poz.28 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 17G 1,5x45mm (biała) z portem 

bocznym, przepływ 125 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Pakiet 1.poz.29 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 18G 1,3x45mm (zielona) z portem 

bocznym, przepływ 90 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Pakiet 1.poz.30 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 20G 1,1x32mm (różowa) z portem 

bocznym, przepływ 60 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Pakiet 1.poz.31 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 22G 0,9x25mm (niebieska) z portem 

bocznym, przepływ 36 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12. Pakiet 1.poz.32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 24G 0,7x19mm (żółta) z portem 

bocznym, przepływ 20 ml/min, wykonana z PTFE, z 4 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 

13. Pakiet 1.poz.33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul tupu Venflon j.u. 26G 0,6x19mm (fioletowa) z portem 

bocznym, przepływ 13 ml/min, wykonana z PTFE, z minimum 2 paskami RTG, reszta opisu bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Pakiet 1.poz.39 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową z łącznikiem standardowym, przy pozostałych 

wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

15. Pakiet 1.poz.44  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu ze standardową komorą kroplową bez skrzydełek o 

długości w części przezroczystej min.6cm, całość min.6,5cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

16. Pakiet 1.poz.44  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu ze standardową komorą kroplową bez skrzydełek o 

długości w części przezroczystej min.55mm, całość min.6,2cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 17. Pakiet 1.poz.45 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu ze standardową komorą kroplową bez skrzydełek o 

długości w części przezroczystej min.6cm, całość min.6,5cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

18. Pakiet 1.poz.45 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu ze standardową komorą kroplową bez skrzydełek o 

długości w części przezroczystej min.55mm, całość min.6,2cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

19. Pakiet 1.poz.47 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania krwi ze standardową komorą 

kroplową bez skrzydełek o długości całkowitej min. 8,5cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

20. Pakiet 1.poz.50-53 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek posiadających rozszerzoną skalę ponad skalę 

nominalną odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

21. Pakiet 1.poz.50-53 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z zielonym tłokiem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 



 

 

 

22. Pakiet 1.poz.53 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100szt, z odpowiednim 

przeliczeniem wymaganych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

23.Pakiet 1.poz.61 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgłębniki o długości 1250mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

24. Pakiet 1.poz.62 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego nawilżacza tlenu z zaworkiem bezpieczeństwa 

o pojemności całkowitej 350ml produkowanego przez firmę Salter. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

25. Pakiet 1.poz.63 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anestetycznych j.u. z nadmuchiwanym mankietem w 

rozmiarze 1, 2, 3, 4, 5, 6? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

26. Pakiet 1.poz.64 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych j.u. sterylnych, silikonowych, z 

zabezpieczeniem w postaci wzmocnionego końca chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni, reszta 

opisu bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

27. Pakiet 1.poz.65 

Czy Zamawiający wymaga aby bezigłowy przyrząd posiadał wbudowana zastawkę która zapobiega wyciekowi 

płynu w pozycji odwróconej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

28. Pakiet 1.poz.66 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora do podawania leku o pojemności 6ml, 

skalowanego co 1ml (cyfrowo co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet 1.poz.67 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora do podawania leku o pojemności 6ml, 

skalowanego co 1ml (cyfrowo co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet 1.poz.69 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki do gazometrii zawierające heparynę w standardowej 

postaci? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 



 

 

 

Pakiet 1.poz. 73 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty do rurki intubacyjnej z miękkiej pianki posiadającej 

sztywną część unieruchamiającą rurkę i odpięcie uwalniające rurkę , dostępne w rozmiarze dla dorosłych i dla 

dzieci?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet 1.poz.75 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do pena pakowane w opakowania a’100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

WYKONAWCA 4 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści dren wykonany z PCV? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści igły typu Pencil-Point w rozmiarze 22G/90mm z igłą 

prowadzącą? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści kaniule o przepływie 142 ml/min, z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 1,3x45 mm (18G – zielona), o 

przepływie 90ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 1,1x32 mm (20G – różowa), o 

przepływie 65ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach 0,9x25 mm (22G – niebieska), o 

przepływie 36ml/min oraz z 2 paskami RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 32 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23ml/min oraz z 2 paskami 

RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 17ml/min oraz z 2 paskami 

RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści maskę z drenem zakończonym standardowym 

łącznikiem (na wcisk)?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 45 – Czy zamawiający dopuść równoważony przyrząd o następujących parametrach: 

• W całości bursztynowy 

• Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami 

• Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką 

• Elastyczna komora kroplowa  

• Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml  

• Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm 

• Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock 

• Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy 

• Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP 

• Długość drenu 150 cm 

• Łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y 

• Pozbawiony w całości DEHP (ftalanów) oraz lateksu 

• Sterylny, jednorazowego użytku 

• Opakowanie foliowe 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 63 – Czy zamawiający dopuści równoważne maski anestetyczne, wykonane w całości 

z medycznego PCV, z nadmuchiwanym mankietem, z zaworem skierowanym pionowo w dolnej części maski, 

bez możliwości stosowania w środowisku MRI,  w rozmiarach 0 – 6 odpowiednio: noworodek, niemowlę, 

dziecko, dorosły S / dziecko, dorosły M, dorosły L, dorosły XL, waga w g odpowiednio: 9,8 / 13,3 / 23,6 / 28,9 / 

36,6 / 49,4 / 66,3, dla rozmiaru 0, 1 złącze 15 mm żeńskie oraz dla rozmiaru 2 – 6 złącze 22mm żeńskie, 

rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez zawartości ftalanów oraz 

lateksu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 64 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową 

jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, 

posiadającą łukowaty kształt; z luźnym, niewbudowanym na całej długości rurki drenem; poślizgowa 

powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; rozmiar kodowany kolorem 

zatyczki oraz numerycznie na korpusie maski, opakowaniu jednostkowym oraz na baloniku kontrolnym; 

znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg); 4 

(50-70kg); 5 (>70kg)?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 66 – Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml, skalowany 

naprzemiennie co 1ml (numerycznie co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 67 – Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 6ml, skalowany 

naprzemiennie co 1ml (numerycznie co 2ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 73 – Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt do rurek intubacyjnych o 

następujących parametrach: 

• Szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej 

• Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy 

• Specjalna śruba dociskająca umożliwiająca zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej 

• Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki 

• Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu 

• Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta 

• Jednorazowego użytku 

• Rozmiar uniwersalny 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 73 – Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt do rurek intubacyjnych o 

następujących parametrach: 

• Jednoczęściowa 

• Szybkie i komfortowe założenie 

• Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta 

• Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki 

• Wygodne mocowanie na rzep 

• Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki 

• Dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski 

• Neutralne dla bakterii 

• Jednorazowego użytku 

• Pakowane pojedynczo 

• Rozmiar: 72cm lub 82cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 74 – Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS, pakowane w opakowanie 

papierowo-foliowe?  

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 76 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek 

intubacyjnych o długości 60cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Zadanie nr 1, pozycja nr 76 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z elastyczną 

przedłużką dołączoną osobno?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 1, pozycja nr 77 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek 

tracheostomijnych o długości 30cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 Zadanie nr 1, pozycja nr 77 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z elastyczną 

przedłużką dołączoną osobno?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody z przeźroczystym żelem? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody bez języczka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36mm x 50mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści pojemnik w kolorze czerwonym? 

Odpowiedź: NIE, czerwony pojemnik jest opisany w pozycji nr 10. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z otworem wyrzutowym 100mm, średnicą 

podstawy 200mm, średnicą górną 240mm i wysokością 300mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z otworem wyrzutowym 75x33mm, średnicą 

podstawy 267mm, średnicą górną 232mm i wysokością 258mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 9,  10 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z otworem wyrzutowym 100mm? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z średnicą otworu 60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z średnicą otworu 60mm oraz wysokości 

125mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z średnicą otworu 70mm oraz wysokości 

160mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku o wymiarach 26 x 105 

x 125 mm i pojemności 875ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 



 

 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk, z przeliczeniem 

ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści przeźroczyste kieliszki pakowane po 75 sztuk, z 

przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: Dotyczy tej samej pozycji jak wyżej. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści koszulę wykonaną z materiału spunlacne o 

gramaturze 55g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści kubki pakowane po 50 sztuk, z przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści miski nerkowate o wymiarach  

250 x 146 x 50 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 520ml?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 190ml?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 31 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 366ml?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 46 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 48 – Czy zamawiający dopuści worki foliowe o grubości 0,04mm? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści worki foliowe o grubości 0,045mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 50 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości 0,15mm? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 58 – Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny o wymiarach 50cm x 50mb, z 

przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 66 – Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny SMS? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 



 

 

 

Zadanie nr 2, pozycja nr 70 – Czy zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 100x55mm i wysokości 

120mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

WYKONAWCA 5 

Pakiet nr IV Czy zamawiający  dopuści 

Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w 

obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,3mm, rozwarciu 6,7mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Długość 1800 

mm ,  przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia pomarańczowy  dla długości kleszczy przeznaczonych 

do  gastroskopii. Kleszcze z możliwością  funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo,  opakowanie 

zbiorcze 10 szt, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 

ważności oraz danymi producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w 

obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,3 mm, rozwarciu 6,7mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Długość 

2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych 

do kolonoskopii.  Kleszcze z możliwością  funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, opakowanie 

zbiorcze 10 szt ,w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą 

ważności oraz danymi producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Poz. 3 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem 

elektrokoagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,47 mm dla średnicy otwarcia  10mm.  Narzędzie ze skalowaną 

rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 

10 sztuk, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz 

danymi producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Poz. 4 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem 

elektrokoagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,47 mm dla średnicy otwarcia 15mm. Narzędzie ze skalowaną 

rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 

10 sztuk,w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz 

danymi producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Poz. 5 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,9 mm  i głębokości 

nakłucia 5mm. Średnica narzędzia 2,3 mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 

2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi 

wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości 

narzędzia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

 

 

 

Poz. 6 Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w 

obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. 

Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa16mm , stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość 

narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, 

pojedynczo w pakiety 10 sztuk 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Poz. 7 Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 21mm x 26mm, ze wstępnie założoną po jednej 

stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie 

poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające 

przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, opakowanie 

zbiorcze 100 szt z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Wykonawca 6 

Pytanie II, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrody z przeźroczystym żelem, rozmiar 37x41mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 5, 48, 49, 67 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 5, 48, 49, 

67  i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 

również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego 

Pakietu. 

 

Pytanie II, pozycja 6 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o grubości 20µm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści plastikowe pojemniki o średnicy podstawy: 235mm, górna 

280mm, wysokość 245mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści plastikowe pojemniki o wysokości 120mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści kaczki tekturowe o rozmiarze 245x105x125mm, pojemność 

875ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki przeźroczyste? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

 

 

Pytanie II, pozycja 17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 45g/m2, 

spełniającej pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści kubki plastikowe 200ml w op.a’100szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie II, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści kubki plastikowe 500ml w op.a’50szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie II, pozycja 37 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bez wyoblenia na końcu drucika? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie II, pozycja 50 - Czy Zamawiający dopuści worki o grubości 0,15mm? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Pytanie II, pozycja 60 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła typy Abri-Bed o 

chłonności 140 ml, spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 66 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 80 x 150 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 66 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z włókniny typu SMS? 

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 

Pytanie II, pozycja 66 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 szt z przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie II, pozycja 69 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu w rozmiarach 2,5 oraz 4mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 70 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy otworu 40mm, wymiary dół: 100mm, 

góra: 95mm?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 72 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego zawierającego w 

pakiecie B4 kompresy 7,5 x 7,5 cm, zamiast 4 gaziki 15 x 15 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 



 

 

 

 

Pytanie II, pozycja 76 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu z jednokierunkowym 

zamkiem błyskawicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 76 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu ze standardowym 

krojem w kroku? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 76 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu bez elastycznej pętelki 

na kciuk? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 77 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półmaski o składanej, płaskiej 

konstrukcji, bez pianki? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie II, pozycja 78 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półmaski bez pianki?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

WYKONAWCA 7  

 

Pytanie 1 

Dot. Pakietu IV poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, 

spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia 

endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości 

narzędzia 1600 mm, zawierające 3 etykiety do dokumentacji medycznej ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 

Dot. Pakietu IV poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, 

spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia 

endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości 

narzędzia 2300 mm, zawierające 3 etykiety do dokumentacji medycznej ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 

Dot. Pakietu IV poz. 5: 

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku o średnicy igły 0,7 mm, głębokości 

nakłucia 5 mm ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Rękojeść igły z blokadą po pełnym wysunięciu igły i 

pełnym schowaniu igły. Port do podawania leków luer-lock. Metalowa końcówka z kołnierzem,  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 



 

 

 

Pytanie 4 

Dot. Pakietu IV poz. 6: 

Czy Zamawiający wymaga klipsownicy jednorazowego użytku do tamowania krwawień z udokumentowaną 

możliwością przeprowadzenia badania MRI ? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na 

fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w wysokości 3% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy podlegającej rozwiązaniu, gdy 

odstąpi od umowy z własnej winy niezawinionej przez Zamawiającego lub, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z Wykonawcą z powodów wymienionych w § 6 ust. 1 a), b), c)”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w wysokości 0,8% wartości brutto przedmiotu umowy zamówionych towarów przez Zamawiającego, a nie 

dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z winy Wykonawcy. Kara umowna naliczana 

będzie do momentu dostawy zamówienia lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakupie u innego 

Wykonawcy. Kara umowna nie może przekroczyć 5% kwoty brutto określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie w wysokości 0,8% wartości brutto 

dostawy objętej reklamacją za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



 

 

 

Pytanie 10 

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w przypadku udowodnionego dwukrotnego dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości 

lub ze zwłoką”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, o których mowa w ustępie poprzednim Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później niż jednak w terminie 7 dni od dnia uznania 

reklamacji za zasadną. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną i w razie nie dokonania wymiany towaru na 

wolny od wad Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy za 30 – dniowym 

wypowiedzeniem”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotów umowy w terminie, lub odmówi ich dostawy, a 

Zamawiający będzie zmuszony do zakupu zamówionego towaru u innego Wykonawcy, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Wykonawca związany niniejszą 

umową zobowiązuje się do zwrotu różnicy wynikającej z ceny umowy i ceny zakupionego towaru. Podstawą do 

zwrotu różnicy będzie faktura wystawiona przez innego Wykonawcę. 

Zamawiający zachowuje w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki (art. 479 

Kodeksu Cywilnego). Kary umowne będą miały zastosowanie”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

WYKONAWCA 8 

Pakiet IV, poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy owalnych z okienkiem, powlekanych PE, 

łyżeczki standardowe, o dł. 4mm, rozwarciu 8mm, z funkcją biopsji stycznych, dł. całkowita 160cm,  obszar 

zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym zawierających trzy 

nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane 

producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu, sterylne, pakowane pojedynczo. Op.=10szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pakiet IV, poz.2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy owalnych z okienkiem, powlekanych PE, 

łyżeczki standardowe, o dł. 4mm, rozwarciu 8mm, z funkcją biopsji stycznych, dł. całkowita 230cm,  obszar 

zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym zawierających trzy 

nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane 

producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu, sterylne, pakowane pojedynczo. Op.=10szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 



 

 

 

 

Pakiet IV, poz.3-4 

Prosimy o dopuszczenie pętli zawierających trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem 

katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu, 

sterylnych, pakowanych pojedynczo. Op.=10szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet IV, poz.5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł jednorazowych do ostrzykiwań, o średnicy osłonki 2,4mm, dł. 

robocza 230cm, śr. igły 23G, dł. igły 6mm. Osłonka PTFE, odporna na załamania, zakończona atraumatycznym 

metalowym kołnierzem. Uchwyt z wypustkami, kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, skos igły 

boczny 22szt., sterylne, pakowane pojedynczo, zawierające 3 etykiety do dokumentacji medycznej, z numerem 

katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pakiet IV, poz.6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, gotowych do 

użycia, rozwarcie ramion klipsa 16mm, dł. ramion 9,5mm, rotacyjne 360st., z możliwością  wielokrotnego 

otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem,  stopień zagięcia ramion klipsa 135 st., śr. 

narzędzia 2,5mm, dł. całkowita 230cm, do kanału min. 2,8mm, sterylnych, pakowanych pojedynczo, 

zawierających trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą 

ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pakiet IV, poz.7 

Prosimy o dopuszczenie ustników jednorazowych wykonanych z poliethylenu, bez zawartości DEHP oraz 

lateksu, o średnicy otworu głównego 22 x 25mm, z gumką tekstylną wstępnie założoną na ustnik, każdy 

zawierający min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą 

ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser 

kartonowy z otworem. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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