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Dotyczy:  postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz pojemników na odpady 

medyczne 
    

 
 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I.271-20/12 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Dotyczy  pakietu  1 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści cewnik Foleya nr 10  z prowadnica  ponieważ takie tylko 
istnieją na  rynku  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 filtr antybakteryjny , antywirusowy  z wymiennikiem ciepła i 
wilgoci  System filtracji przeciwbakteryjnej dla  baterii i wirusów : >99,999% Objętość przepływu 
150-1500 ml ,. objętość martwa 75 ml ,  masa  34 g . 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 15  sterylny antyseptyczny żel przeznaczony do znieczulenia 
miejscowego w trakcie użycia przyrządów , które umiejscawiane są w ciele człowieka . Zawiera 
środek znieczulający aby zapobiec dolegliwościom bólowym , oraz czynnik antyseptyczny , który 
redukuje ryzyko przedostania się infekcji . (skład środek znieczulający : ( Lidocaine hydrochloride 
2% 2000 g , czynnik aseptyczny ( Chlorhexidine Gluconat sol.0,250 g Methyl hydroxybenzoate 
0,060g Propyl  hydroxybenzoate 0,025 g )Lubrykaty:  ( Hydroxyethylcelulose , propylene glaco 
oraz woda destylowana  o pojemności  6 ml lub 11 ml  



Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 5  prześcieradło w rolce bibułowo – foliowe 51 cm z perforacją 
co 50 cm lub 80 cm o dł. 40 m z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym  (120 rolek ) 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 kieliszki j.u. pakowane  po  75 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem  w formularzu cenowym  (czyli 747 op.) 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Dotyczy Części (Pakietu) 1 – poz. 15: 
Czy Zamawiający dopuści produkt o składzie: 
Środek znieczulający: (Lidocine Hydrochloride) 2% - 2.000g, 
Czynniki aspetyczne: (Chlorhexidine Gluconate sol. 0.250g, Methyl Hydroxybenzoate 0.60g, 
Propyl Hydroxybenzoate 0.025g), lubrykaty (Hydroxyethycellulose, Propylene Glycol) oraz woda 
destylowana oraz o pojemności: 6 ml (7gr) lub 11 ml (13g) i zawartości opakowania po 25 szt. ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo – ilościowo – cenowa) wraz z odpowiednim przeliczeniem. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej oferowanego produktu ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 15 do osobnego pakietu ? 
 Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody.         
 
 
 
        p.o Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
 
 
 
 
 
 


