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 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
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NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

                Kraków, 14 stycznia 2013 r. 
 

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę wyrobów medycznych oraz 

pojemników na odpady medyczne”. Post. nr A.I. 271-44/12. 

 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-44/12 
 

 

 

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 1 

Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 1 złożył zamówienie na odzież operacyjną zgodną z normą PN-

EN 13795. W ofercie posiadamy odzież operacyjną zgodną z normą PN-EN 13795 w zakresie 

najważniejszych parametrów tj. Pylenia, czystości pod względem cząsteczek stałych oraz parametrów 

wytrzymałościowych. 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 pozycji 1 odzież operacyjną zgodną z normą PN-EN 13795 w 

zakresie najważniejszych parametrów tj. pylenia, czystości pod względem cząsteczek stałych oraz 

parametrów wytrzymałościowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 2 

Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 złożył zamówienie na barierowy fartuch chirurgiczny 

standardowego ryzyka wykonany w polu krytycznym z dwóch warstw tkaniny poliestrowej z dodatkiem 

włókna węglowego o poziomie przepuszczalności powietrza minimum 1,4 cm3/cm2*s i gramaturze 

maksimum 100g/m2, natomiast  polu niekrytycznym z jednej warstwy tkaniny poliestrowej z dodatkiem 

włókna węglowego samej gramaturze oraz tym samym poziomie przepuszczalności powietrza. Fartuch 

wykonany w całości z tkanin poliestrowych jest mało komfortowy. Podwójna warstwa tkaniny poliestrowej 

jest obecnie nie praktykowana, gdyż znacznie podraża koszt produkcji fartucha oraz podnosi jego gramaturę 

co obniża komfort pracy. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wykonane z dwóch rodzajów tkanin – w 

polu krytycznym z tkaniny poliestrowej 99 % poliester, 1 % nitka węglowa o gramaturze zgodnej z SIWZ o 

wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy-powyżej 90 cm wysokości słupa wody oraz w polu 

niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej 55 % bawełna, 45 % poliester o gramaturze 

118g/m2. Tkanina zastosowana w polu niekrytycznym ma poziom przepuszczalności powietrza powyżej 

50cm3/cm2*s, dzięki czemu posiada doskonałe właściwości „oddychania” co sprawia, że komfort pracy jest 

bardzo duży. Fartuch jest zgodny z normą PN-EN 13795 w polu krytycznym, natomiast w polu 

niekrytycznym spełnia najważniejsze parametry, tj. pylenie, czystość pod względem cząstek stałych oraz 
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parametry wytrzymałościowe. Fartuch w strefie krytycznej zachowuje pełną barierowość przez 100 cykli 

prania, suszenia i sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 w pozycji 2 fartuchy operacyjne 

wykonane w polu krytycznym z tkaniny 99% poliester, 1 % nitka węglowa o odporności na przesiąkanie 

cieczy minimum 90 cm słupa wody oraz w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano – poliestrowej 55% 

bawełna, 45% poliester, o poziomie przepuszczalności powietrza minimum 50 cm3/cm2*s, o gramaturze 

118g/m2, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz 

parametrów wytrzymałościowych ?   

Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 3 

Zamawiający w Pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 złożył  zamówienie na barierowy fartuch chirurgiczny 

standardowego ryzyka wykonany w polu krytycznym z dwóch warstw tkaniny poliestrowej z dodatkiem 

włókna węglowego o poziomie przepuszczalności powietrza minimum 1,4 cm3/cm2*s i gramaturze 

maksimum 100g/m2, natomiast w polu niekrytycznym z jednej warstwy tkaniny poliestrowej z dodatkiem 

włókna węglowego o tej samej gramaturze maksimum 100g/m2, natomiast w polu niekrytycznym z jednej 

warstwy tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o tej samej gramaturze oraz tym samym 

poziomie przepuszczalności powietrza. Fartuch wykonany w całości z tkanin poliestrowych jest mało 

komfortowy. Podwójna warstwa tkaniny poliestrowej jest obecnie nie praktykowana, gdyż znacznie podraża 

koszt produkcji fartucha oraz podnosi jego gramaturę co obniża komfort pracy. Wystarczającym jest użycie 

jednej warstwy tkaniny poliestrowej o wyższej gramaturze. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne 

wykonane z dwóch rodzajów tkanin – w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej 99% poliester, 1% nitka 

węglowa o gramaturze 140 cm/m2 o poziomie odporności przesiąkanie cieczy – powyżej 50cm wysokości 

słupa wody oraz w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej 55% bawełna, 45% 

poliester o gramaturze 118g/m2. Tkanina zastosowana w polu niekrytycznym ma poziom przepuszczalności 

powietrza powyżej 50cm3/cm2*s dzięki czemu posiada doskonałe właściwości „oddychania”, co sprawia, że 

komfort pracy jest bardzo duży. Fartuch jest zgodny z normą PN-EN 13795 w polu krytycznym, natomiast w 

polu niekrytycznym spełnia najważniejsze parametry, tj. pylenie, czystość pod względem cząstek stałych 

oraz parametry wytrzymałościowe. Fartuch w strefie krytycznej zachowuje pełną barierowość przez 100 

cykli prania, suszenia i sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 pozycji  fartuchy operacyjne 

wykonane w polu krytycznym z tkaniny 99% poliester, 1% nitka węglowa o odporności na przesiąkanie 

cieczy minimum 50 cm słupa wody i gramaturze 140cm/m2 oraz w polu niekrytycznym z tkaniny 

bawełniano – poliestrowej 55% bawełna, 45% poliester, o poziomie przepuszczalności powietrza minimum 

50cm3/cm2*s, o gramaturze 118g/m2, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod 

względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych      

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę.  

 

Pytanie 4 

Czy w Pakiecie 18 poz. 2 Zamawiający dopuści fartuchy barierowe chirurgiczne wielokrotnego użytku 

standardowego ryzyka zgodne z Normą PN-EN 13795. W polu krytycznym (przód fartucha oraz rękawy) 

wykonane z tkaniny 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze tkaniny max 85g/m2. W polu mniej 

krytycznym (tył fartucha) wykonane z tkaniny 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze tkaniny max 

70g/m2 średnia przepuszczalność powietrza 269+/- 3mm/s / 

Uzasadnienie do pytania: Norma PN-EN 13795 nie zawiera wymagań dotyczących gramatury tkaniny. 

Gramatura tkaniny nie ma wpływu na jej barierowość. Tkanina o niżej gramaturze może tak samo spełniać 

wymagania normy. Gramatura ma natomiast zasadniczy wpływ na komfort użytkowników oraz koszty 

prania. Większa gramatura to większy ciężar fartucha oraz mniejsza przepuszczalność powietrza. Im dłuższy 

zabieg tym bardziej jest to uciążliwe dla personelu. Większa waga tkaniny podwyższa też koszty jej prania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że przepuszczalność dla słupa wody w polu krytycznym wynosi 

min. 90 cm H2O. 

W związku z odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku do wzoru umowy (załącznik nr 3 do 

SIWZ): 
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- w pakiecie 18 poz. 2 do opisu dodaje się zapis: „przepuszczalność słupa wody w polu krytycznym 

wynosi min. 90 cm H2O.”  

Do udzielonych odpowiedzi Zamawiający dodaje poprawiony załącznik (uwzględniający powyższą 

informację), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżonych harmonogram ilościowy dostaw? Uzasadnienie 

do pytania: pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować w cenę materiału 

koszty dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje żadnych modyfikacji w związku z zadanym pytaniem. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę równego 

traktowania i uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 18 poz. 2 (fartuchy barierowe) i utworzy z niej 

odrębny pakiet albo dopuści możliwość składania ofert na pozycje ? Uzasadnienie do pytania: Wydzielenie 

tej pozycji do odrębnego pakietu lub dopuszczenie możliwości składania ofert na pozycje spowoduje 

zwiększeni konkurencyjności cenowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodę.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 1 pkt a) z 1% na 0,5 %? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy Pakietu nr 15, pozycja nr 11 i 12: uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do 

oddzielnego pakietu. Asortyment nie jest w przeciwieństwie do pozostałych produktów używany w procesie 

sterylizacji stąd podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie 

Wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1, punkt a): Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niedotrzymania terminu 

dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień opóźnienia”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 punkt b) Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany we wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ): 

- § 11 ust. 1 lit. b) wzoru umowy przyjmuje brzmienie: „z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”.  

 

Pytanie 11 

Część 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z wewnętrzną warstwą 

chlorowaną, co ułatwia nakładanie rękawicy nawet na wilgotną dłoń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 
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Pytanie 12 

Część 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z teksturą na 

opuszkach palców ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 13 

Część 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych 

po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 14 

Część 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni 

gładkiej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15 

Część 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych konfekcjonowanych 

po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 16 

Część 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych białych z teksturą na 

opuszkach palców, podwójnie oznakowanych jako wyrób medycznych i środek ochrony osobistej kategorii 

II, zgodnych z EN 455-1-2-3-4, EN 374-2, przebadanych wg metodologii EN 374-3, posiadających 

odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671, przystosowane do pracy z 

cytostatykami, dopuszczone do kontaktu z żywnością konfekcjonowane po 150 szt. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 1  w poz. 1  rękawice  lateksowe bezpudrowe, pokryte polimerem, 

teksturowane AQL 1,5 , siła przy rozerwaniu  min 6 N. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w poz. 2 rękawiczki sterylne lateksowe AQL 1,0  zgodnie z 

normą  EN 455  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 2 w poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe  bezpudrowe, 

chlorowane teksturowane na  palcach, AQL 1,5. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie  nr 9  w poz.2  dopuści pojemnik o pojemności  3,5 l. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie  nr 11 w poz. 3 cewnik Foley nr 10  z prowadnicą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie  nr 11 w poz. dopuści filtr antybakteryjny /antywirusowy do terapii 

oddechowej  połączenie filtracji elektrostatyczną o skuteczności filtracji dla bakterii/ wirusów > 99,999%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający  dopuści w pakiecie  nr  11 w poz. 15  jałowy żel do cewnikowania o 11 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12  poz. 1 – 4 co umożliwi przystąpienie  innym oferentom  i 

złożenia  konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający  dopuści w pakiecie nr 12  w poz. 1 -  4 

Czy Zamawiający w pozycji 1- 4,dopuści  strzykawki z  tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna  czytelna 

skala oraz  nazwa producenta na korpusie strzykawki a także rozszerzenie skali: 

- 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml 

- 5 ml  rozszerzona  do 6 ml 

- 10 ml rozszerzona do 12  ml 

- 20 ml rozszerzona  do 24 ml  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 26 

Dotyczy pakietu nr 12  poz. 8. 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50 ml (60 ml) transparentną do pomp infuzyjnych? Pojemność 

nominalna  strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml , a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest 

rozszerzona do 60 ml . W myśl normy oznaczona  pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością 

wyskalowaną , która może być równa  lub większa od pojemności normalnej. Dla pełnej informacji często 

podaje się pojemność zapisując nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o  ile jest  inna) np. 50 (60 

ml) 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 27 

Dotyczy  pakietu  nr 12 poz. 21, 22. 

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze pozbawione były ftalanów (DEHP)? Ftalany są substancjami 

groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie 

oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane 

jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie 

ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i 

wykazującymi podatność na degradację. 

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia 

Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki 

bezpieczeństwa produktu chemicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy pakietu nr  12  poz. 21, 22.  

Czy Zamawiający będzie wymagał w grupie 8 w poz. 2, 4 logo producenta na regulatorze  przepływu 

umożliwi identyfikację przyrządu w trakcie oraz  po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie  

jednostkowe jest już wyrzucone 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 23 ,24. 

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne posiadające co najmniej 3 paki radiacyjne. Bardzo proszę o 

wydzielenie  z pakietu nr 12  poz. 6, 20, 23 co umożliwi przystąpienie innym oferentom  i złożenia  

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 30 

Dot. pakietu 1 poz. 1, 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc długość 280 – 290 mm ma na 

myśli długość minimalną? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wskazuje długość minimalną. 

 

Pytanie 31 

Dot. pakietu 1 poz. 1, 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice chirurgiczne 

posiadały AQL poniżej 1,0 po zapakowaniu? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga, aby rękawice chirurgiczne posiadały AQL poniżej 1,0 po zapakowaniu. 

 

Pytanie 32 

Dot. pakietu 2 poz. 1: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych pakowanych w opakowanie po 200 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie 

przeliczenie w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z 

ofertą). 

 

Pytanie 33 

Dot. pakietu 2 poz. 1: 



7 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymagając podwójnego oznakowania rękawic wymaga, aby 

rękawice były oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii 

III zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC, co dopuszcza je tym samym do procedur niemedycznych, kontaktu z 

materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu, stosowanych np. 

w laboratorium diagnostycznym, patomorfologii, czy przy utylizacji odpadów i dezynfekcji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom.  

Zamawiający wymaga środka ochrony osobistej min. II kategorii. Do udzielonych odpowiedzi 

Zamawiający dodaje załącznik, który należy złożyć wraz z ofertą - uwzględniający powyższą informację. 

 

Pytanie 34 

Dot. pakietu 2 poz. 1: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy normy wymienione w opisie przedmiotu Zamówienia, z 

którymi zgodne są rękawice – EN 455, EN 374 (w tym część 2 i 3 z poziomami ochrony), EN 420  oraz 

poziom AQL – mają być fabrycznie nadrukowane na opakowaniu? 

Odpowiedź: 

Wymagane są nadruki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie 35 

Dot. pakietu 2 poz. 2: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych przeznaczonych do procedur wysokiego 

ryzyka charakteryzujących się wyższą barierowością dla substancji chemicznych. Pragniemy nadmienić, że 

rękawice nitrylowe są lepszym rozwiązaniem niż rękawice lateksowe, gdyż nie powodują alergii lateksowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanymi parametrami 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 36 

Dot. pakietu 2 poz. 2: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania po 100 sztuk z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 37 

Dot. pakietu 2 poz. 2: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice powinny być oznakowane podwójnie jako wyrób 

medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC, co 

dopuszcza je tym samym do procedur niemedycznych, kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i 

lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu, stosowanych np. w laboratorium diagnostycznym, 

patomorfologii, czy przy utylizacji odpadów i dezynfekcji?  

Odpowiedź: 

Tak, rękawice powinny być oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC. 

 

Pytanie 38 

Dot. pakietu 11 poz. 9: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki intubacyjne mają posiadać oznaczenie głębokości w 

postaci grubego (szerokiego) ringu wokół całego obwodu rurki, umożliwiającego podwójną wizualizację 

głębokości położenia rurki względem strun głosowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 
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Pytanie 39 

Dot. pakietu 11 poz. 9: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki były skalowane co 1 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 40 

Dot. pakietu 11 poz. 9: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki posiadały mleczny zdejmowalny łącznik ISO? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 41 

Dot. pakietu 11 poz. 9: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki posiadały logo producenta na korpusie rurki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 42 

Dot. pakietu 11 poz. 12: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Foley’a 100% silikonowy wyposażony był 

w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztwór gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej 

wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie utrzymania, tak jak obecnie stosowany w 

Państwa Placówce?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 43 

Dot. pakietu 11 poz. 12: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Foley’a 100% silikonowy ma być w pełni przeźroczysty 

tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 44 

Dot. pakietu 11 poz. 13: 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o przestrzeni 

martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o 

nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze 

złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem 

dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości 

oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 45 

Dot. pakietu 11 poz. 13: 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli filtr mechaniczny klasy HEPA 13, przestrzeń 

martwa 29 ml , opory przepływu: 2,3 cm H20 przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o 

nawilżaniu 31,7  mg H20 przy VT=250 ml, objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 23 g, filtr  ze 

złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, kodowany 

kolorystycznie kolorem żółtym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 46 

Dot. pakietu 11 poz. 15: 
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Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje żelu w postaci aplikatora 

harmonijkowego zapewniającego doskonałą obsługę i łatwą aplikację sterylnej zawartości bez ryzyka 

kontaminacji samego żelu oraz umożliwiający dokładne wykorzystanie odpowiedniej dla użytkownika 

ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 47 

Dot. pakietu 11 poz. 15: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel znieczulający ma być sterylizowany parą wodną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 48 

Dot. pakietu 12 poz. 1 – 4: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali ponad nominalną objętość firmy 

Becton Dickinson? Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania 

przez strzykawki rozszerzonej skali, a wymogi w obecnym brzmieniu ograniczają konkurencję. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 49 

Dot. pakietu 12 poz. 1 – 4: 

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 1 

– 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona w pytaniu 48. 

 

Pytanie 50 

Dot. pakietu 12 poz. 4: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej w opakowanie po 80 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 51 

Dot. pakietu 12 poz. 8: 

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 50 ml, jak w dotychczas stosowanych w Państwa Placówce, pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 52 

Dot. pakietu 12 poz. 8: 

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z kołnierzem mocującym na złączu luer luk stabilizujące 

położenie strzykawki w pompie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga strzykawki z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka 

z komory (zgodnie z SIWZ). 
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Pytanie 53 

Dot. pakietu 12 poz. 8: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp 50/60ml trzyczęściowych, luer – lock, bez 

dodatkowego ożebrowania poprzecznego tłoku i rowka w komorze strzykawki, bez specjalnego wycięcia na 

końcu tłoka, kompatybilną z zaleceniami producenta pomp firmy Becton Dickinson. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 54 

Dot. pakietu 12 poz. 16: 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru kanki doodbytniczej dla dorosłych 

Zamawiający oczekuje?  

Odpowiedź: 

CH 24 do CH 32 (do wyboru przez Zamawiającego).  

Do udzielonych odpowiedzi Zamawiający dodaje poprawiony załącznik (uwzględniający powyższą 

informację), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

Pytanie 55 

Dot. pakietu 12 poz. 20: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać przezierną membranę 

oraz prosty w pełni widoczny tor przepływu, tak jak w dotychczas stosowanym w Państwa Placówce, co 

pozwala na ocenę skuteczności przepłukania zaworu oraz zapobieganie zakażeniom szpitalnym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 56 

Dot. pakietu 12 poz. 23: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z portem bocznym oraz skrzydełkami mocującymi 

posiadającą przepływ: 16G dłuższa minimum 195ml/min., pozostałe przepływy zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 57 

Dot. pakietu 12 poz. 24: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej z portem bocznym i skrzydełkami 

mocującymi, wyposażonej w plastikową osłonkę zabezpieczającą igłę przed zakłuciem i zachlapaniem, 

posiadającą zastawkę antyzwrotną spełniającą tą samą rolę co filtr hydrofobowy, w rozmiarach 14, 16, 17, 

18, 20 i 22G, o przepływach zgodnych z SIWZ, producenta – firmy Becton Dickinson. Obecny zapis może 

wskazywać tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę co ogranicza konkurencję i jest sprzeczne z art. 7 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 58 

Dot. pakietu 12 poz. 24: 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 24 G o przepływie 13ml/min. bez portu 

bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych 

wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu),widocznych w USG z zastawką antyzwrotną 

zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem LL, którego trzpień zamykający 

światło kaniuli powyżej krawędzi korka, producenta – firmy Becton Dickinson. Obecny zapis może 

wskazywać tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę co ogranicza konkurencję i jest sprzeczne z art. 7 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 59 

Dot. pakietu 12 poz. 5 – 20, 23, 24: 

W przypadku odpowiedzi odmownej na pytania dotyczące pozycji nr 23 oraz 24, prosimy Zamawiającego o 

wyłączenie pozycji nr 5 – 20 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo 

oferty. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona w pytaniu 58. 

 

Pytanie 60 

Dot. pakietu 17 poz. 1, 2: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy serwety okrywające pacjenta mają być wykonane z jednorodnej, 

trójwarstwowej na całej powierzchni włókniny. 

Odpowiedź: 

Tak, serwety okrywające pacjenta mają być wykonane z jednorodnej, trójwarstwowej na całej powierzchni 

włókniny. 

 

Pytanie 61 

Dot. pakietu 17 poz. 1, 2: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy włóknina, z której wykonano serwety osłaniające pacjenta ma być 

pełnobarierowa, tj., odporna nie tylko na przeciekanie wody, ale faktycznie odporna na penetrację 

chorobotwórczych drobnoustrojów z uwzględnieniem wirusów. Rozwiązanie takie daje pewność i 

bezpieczeństwo operatorowi podczas zabiegów z pacjentami zarażonymi HIV, HCV i HBV. Nadmieniamy, 

że do określenia odporności włóknin na penetrację patogenów krwiopochodnych służy norma ASTM F 

1671. 

Odpowiedź: 

Tak, włóknina, z której wykonano serwety osłaniające pacjenta ma być pełnobarierowa. 

 

Pytanie 62 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 2 sterylnego przyrządu Ekstra Spike 

Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający 

ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock 

osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr 

przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi 

opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?  

Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% 

(skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym 

Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 63 

Proszę o odstąpienie w pakiecie 1 w pozycji 1-2 od wymogu rękawic z mankietem podłużnie i poprzecznie 

wzmocnionym. Powyższy wymóg wskazuje na konkretnego producenta oraz produkt i jako taki utrudnia 

uczciwą konkurencję.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania Wykonawca wskazuje 

(dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ 

należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 64 

Proszę o odstąpienie od w pakiecie 1 w pozycji 1-2 od wymogu zaoferowania rękawic w opakowaniach 

próżniowych. Opakowania, które pragniemy zaoferować są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 
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dotyczącymi opakowań wyrobów sterylnych i gwarantują zachowanie jałowości rękawic do momentu 

otwarcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 65 

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 1 rękawic o sile zrywu po starzeniu min. 12 N 

spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 66 

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 2 rękawic lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną 

warstwą polimerową i nawilżającą o sile zrywu po starzeniu min. 12 N spełniających pozostałe wymogi 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 67 

Proszę o odstąpienie w pakiecie 1 w pozycji 1-2 od wymogu rękawic zgodnych z EN 374. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 68 

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 1 rękawic bez warstwy polimerowej z teksturą na 

końcach palców spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 69 

Pytanie dot. Pakietu 1 poz. 3-5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 3-5 z pakietu 1 i utworzenie nowego, aby umożliwić 

większej liczbie wykonawców złożenie ważnych ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność 

postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 70 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z serwetą 75 cm x 45 cm z otworem i przylepcem; 

pozostałe składowe zgodnie z siwz? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 71 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 4: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła wykonanego z włókniny laminowanej folią PE w 

opakowaniu x 40 sztuk, z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 
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Pytanie 72 

Pytanie dot. Pakietu 5 poz. 5: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rolce: jedna warstwa bibuła, spód foliowany, w 

rolce o długości 40m, z przeliczeniem ilości zamawianych rolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie 

przeliczenie w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z 

ofertą). 

 

Pytanie 73 

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru 

umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

Pytanie 74 

Czy Zamawiający zgadza się, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 75 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 

wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 76 

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu dostawy była naliczana nie 

od wartości niezrealizowanej części umowy, lecz od wartości dostawy, której dotyczy zwłoka? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi w pytaniu 9 i 10. 

 

Pytanie 77 

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej? 

Odpowiedź: 

Przez nienależyte wykonie umowy w rozumieniu przepisów art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

 

Pytanie 78 

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy 

była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości części umowy, której dotyczy niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi w pytaniu 9 i 10. 

 

Pytanie 79 

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od kontroli ilościowej towaru przy dostawie oraz wyrazi zgodę na 

dostarczanie faktury wraz z towarem? Zamawiający w umowie przewidział instytucję reklamacji w razie 

braków ilościowych, w związku z czym kontrola ilościowa towaru w obecności osoby dostarczającej wydaje 

się być bezcelowa. Tym samym w przypadku reklamacji zostaną wystawione korekty do faktur. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wyżej rozwiązanie. 

 

Pytanie 80 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 

stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 81 

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%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 82 

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy słowa „nie zawiera innego terminu” zostały 

zastąpione słowami „nie zawiera dłuższego terminu”? 

Umowa nie powinna pozwalać na narzucanie wykonawcy krótszych terminów dostaw niż 3 dni. 

Zapewnienie dostaw w terminie krótszym niż 3 dni wiązałoby się z koniecznością poniesienia  dodatkowych 

kosztów obsługi logistycznej, a tym samym miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość 

oferowanej ceny.  

precyzować obowiązujący wykonawcę termin dostawy. Jest to niezbędne do należytej kalkulacji kosztów 

obsługo dostaw, a tym samym do należytej kalkulacji ceny oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 83 

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 11 ust. 2 i 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 

odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 

wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne 

dla obu stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 84 

Pakiet 1, pozycja 1-2. 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice pakowane były próżniowo? Pozytywna odpowiedz 

Zamawiającego umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 85 

Pakiet 1, pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o sile przy rozerwaniu po starzeniu 10N? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 86 

Pakiet 1, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne trójwarstwowe neoprenowe pokryte obustronne 

polimerem, o sile przy rozerwaniu po starzeniu 13N, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 87 

Pakiet 2, pozycja 1. 
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Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie 

przeliczenie w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z 

ofertą). 

 

Pytanie 88 

Pakiet 2, pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowane od wewnątrz oraz polimerowane od strony 

roboczej, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 89 

Pakiet 2, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach, spełniające pozostałe wymagania 

zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 90 

Pakiet 8, pozycja 1. 

Czy Zamawiający oczekuje papieru o szerokości 112mm do Ascard 4? 

Odpowiedź: 

Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

 

Pytanie 91 

Pakiet 8, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 75 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie przeliczenie w załączniku do wzoru 

umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 92 

Pakiet 8, pozycja 7. 

Czy Zamawiający oczekuje koca przeciwwstrząsowego w rozmiarze 160x240? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale nie stawia takiego wymogu Wykonawcom. 

 

Pytanie 93 

Pakiet 8, pozycja 9. 

Czy Zamawiający oczekuje papieru do aparatu Ascard 3 o szerokości 104mm? 

Odpowiedź: 

Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

 

Pytanie 94 

Pakiet 9, pozycja 2. 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o pojemności 3,5l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 95 

Pakiet 11, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCV niesilikonowane, 

spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 96: 

Pakiet 11, pozycja 13. 

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności 99,999%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 97 

Pakiet 11, pozycja 9, 13. 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 98 

Pakiet 11, pozycja 15. 

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 10ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza spełniający pozostałe wymogi SIWZ. W przypadku zaoferowania produktu z 

proponowanym parametrem Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do 

wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 99 

Pakiet 12, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,5ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza spełniający pozostałe wymogi SIWZ. W przypadku zaoferowania produktu z 

proponowanym parametrem Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do 

wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 100 

Pakiet 12, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 5,6ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać modyfikację przy 

danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – 

cenowa). 

 

Pytanie 101 

Pakiet 12, pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą do 23ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 102 

Pakiet 12, pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 

ilości? 



17 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca wskazuje (dopisuje) odpowiednie 

przeliczenie w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z 

ofertą). 

 

Pytanie 103 

Pakiet 12, pozycja 15. 

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków bez filtra? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 104 

Pakiet 12, pozycja 19. 

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 105 

Pakiet 12, pozycja 23. 

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami rtg, posiadające następujące przepływy 16G 200ml/min, 18G 

95ml/min, 20G 65ml/min? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 106 

Pakiet 12, pozycja 24. 

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wyposażone w automatyczny plastikowy zatrzask 

zabezpieczający przed zakłuciem z 3 paskami rtg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 107 

Pakiet 16, pozycja 1. 

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego CH 23? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 108 

Pakiet 16, pozycja 3. 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie 

konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 109 

Pakiet 16, pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6 i zewnętrznej 8,0mm, spełniający 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 110 

Pakiet 16, pozycja 5. 

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny zawierający 35 zszywek o wymiarach 7,2x4,9mm + nożyczki do 

usuwania staplerów pakowane osobno? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania produktu z proponowanym parametrem 

Wykonawca wskazuje (dopisuje) dodatkową informację w załączniku do wzoru umowy (który zgodnie 

z pkt 6.1.16. SIWZ należy złożyć wraz z ofertą). 

 

Pytanie 111 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy 

zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 

obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 112 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) Z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej części umowy 

b) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytania 9 i 10. 

 

Pytanie 113 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji (6-10) oraz 

utworzenie odrębnego pakietu ? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert 

atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia 

oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 114 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy 

zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 

obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 115 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej części umowy 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej umowy. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytania 9 i 10. 

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
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 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28 lub na adres e-mail: office@kcr.pl.   

 

 

         Dyrektor 

              mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

- poprawiony załącznik do wzoru umowy („specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenową”), zgodnie z 

treścią udzielonych odpowiedzi. 
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